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SAMMANFATTNING 

I och med en ökande psykisk ohälsa i samhället samtidigt som att användandet av sociala 

medier bara ökar är dessa ämnen relevanta att studera. Syftet med studien var att undersöka 

sambandet mellan användandet av sociala medier och psykisk hälsa och eventuella skillnader 

avseende män och kvinnor i olika åldrar. Studien var en kvantitativ tvärsnittsstudie med en 

enkätundersökning. Enkäten delades på Facebook och var tillgänglig för respondenterna i sju 

dygn. Sammanlagt ingick 108 respondenter i studien. 

 

Analysen i studien resulterade inte i något signifikant samband mellan användandet av sociala 

medier och psykisk hälsa. Däremot var sambanden signifikanta mellan psykisk hälsa och kön 

och ålder. Likaså sambanden mellan användandet av sociala medier och kön och ålder. 

Kvinnor i åldern 20-25 var de som upplever sig ha mest symtom på psykisk ohälsa jämfört 

med män i samma ålder och män och kvinnor över 25. Det var även kvinnor i åldern 20-25 

som uppger sig använda sig av sociala medier i störst utsträckning jämfört med män i samma 

ålder och män och kvinnor över 25. 
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ABSTRACT 

With an increasing mental illness in the society, while the use of social networks only 

enhances these topics are relevant to study. The purpose of this study was to examine the 

relationship between use of social media and mental health and possible differences in men 

and women of different ages. The study was a quantitative cross-sectional study with a 

survey. The questionnaire was linked on Facebook and was available for respondents for 

seven days. A total of 108 respondents were included in the study. 

 

The analysis of this study resulted in no significant association between use of social 

networks and mental health. In contrast, significant correlations between mental health and 

gender and age. Likewise, the relationship between use of social networks and gender and 

age. Women age 20-25 were the ones who feel they have most symptoms of mental illness 

compared to men of the same age and men and women older than 25. There were also women 

age 20-25 who states that they use social media to the greatest extent compared to men of the 

same age and men and women older than 25. 
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FÖRORD 

Inför arbetet med denna studie diskuterades ämnen som för båda var intressanta. Vi valde ett 

ämne var och det resulterade i psykisk hälsa och ett eventuellt samband med användandet av 

sociala medier. 

 

Vi vill tacka de närstående som har stöttat oss och bidragit till utformningen av vår enkät. Vi 

vill även tacka alla respondenter och de som delade vår enkät vidare. 

 

Fredrik har främst arbetat med resultatet. Elin har arbetat med bakgrund och metod. Utöver 

detta har arbetet delats upp och vi har även tillsammans arbetat med delarna. Bearbetning av 

enkätdata i SPSS till färdiga tabeller har Elin utfört.  
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1 INLEDNING 

 

1.1 Bakgrund 

 

Från communities till sociala medier 

Redan på 1960-talet började utvecklingen av det vi idag kallar sociala medier. På den tiden 

handlade det om en väldigt enkel form av data som skickades mellan internetanvändare och 

detta var starten på de så kallade communities (Leiner, Cerf, Clark, Kahn, Kleinrock, Lynch et 

al., 2014). Nationalencyklopedin (2014a) beskriver community som en internetbaserad 

mötesplats där individer med gemensamma intressen kan kommunicera med varandra.  

 

Efter flera år av utvekling grundades, i början av 2000-talet, ett flertal svenska communities. 

Lunarstorm är ett av dem och sägs vara det första communityt i norden. Lunarstorm 

grundades nyårsnatten till år 2000 och de hade som mest 1,2 miljoner användare med en 

majoritet bland ungdomar i åldrarna 15-20 år (Lindstedt, 2006, 24 februari). Playahead var ett 

annat stort community som hade liknande funktioner och som konkurrerade med Lunarstorm. 

Playahead sägs också ha blivit det största communityt innan det lades ner (Wyatt, 2014a). 

Bilddagboken ägdes av Wyatt Media Group liksom Lunarstorm (Bjerre, 2009, 22 januari). 

Detta community riktade sig till användare som önskade dela med sig av privata foton istället 

för att i huvudsak kommunicera med text (Wyatt, 2014b).  

 

Mellan 2005 och 2009 fyrdubblades antalet svenska användare på olika communities, svenska 

som utländska. Dock hade det år 2009 skett en förändring i själva användandet av 

communities. De äldre var mer specifika i sin inriktning och kunde samla användare som var 

intresserade av till exempel en viss hobby eller politik. Med de nyare communities började 

man tala om sociala nätverk där vänner, bekanta och nya bekantskaper kunde kommunicera. 

Dessa communities var dominanta och antalet användare ökade stadigt (Findahl, 2009).   

 

Många av se svenska communities gjorde succé från start, men några år efter att det 

internetbaserade sociala nätverket Facebook lanserades dalade användarantalet kraftigt. De 

fortsatte så till att nästan samtliga svenska communities lades ner. I dagsläget finns några fåtal 

kvar, men användarantalet är betydligt lägre än vad det en gång var (Wass, 2013, 23 
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september). Så utvecklingen, som också blev avvecklingen, av dessa communities resulterade 

i det vi idag kallar för sociala medier.  

 

Sociala medier 

Det som sägs vara det första sociala mediet är tidigare nämnda Facebook som startade 2004. 

Åtta år senare rapporterade de över 1 biljon användare världen över (Grieve, Indian, 

Witteveen, Tolan & Marrington, 2012). Den forskning som finns gällande sociala medier idag 

behandlar i störst utsträckning Facebook. Att göra ett urval bland Facebook-användare i 

studier har visat ett högt deltagande samtidigt som att undersökningar genom enkäter på 

Facebook sparar tid och pengar (Brickman Bhutta, 2012).  

 

De senaste åren har antalet sociala medier ökat och användandet av dem har blivit en stor del 

av många människors vardag. Sociala medier beskrivs enligt Nationalencyklopedin (2014b) 

som ett samlingsnamn på de medier som tillåter användarna att kommunicera med hjälp av till 

exempel textmeddelanden, ljudfiler eller foton. Skillnaden mellan sociala medier och 

massmedia kan förklaras som att sociala medier bygger på det användarna av tjänsten 

producerar medan massmedia ofta består av medieorganisationer eller tekniska medier som 

förmedlar ett innehåll, ofta producerad av andra, som når en stor publik samtidigt 

(Nationalencyklopedin, 2014b; 2014c). 

 

Användandet av sociala medier bland svenskar börjar redan i ung ålder att skilja sig åt mellan 

könen och tidigt identifierar sig pojkar och flickor med olika typer av ideal. När det gäller 

foton på den egna personen finns uppfattningar om att pojkar ska framstå som hårda, tuffa och 

vältränade. Flickor ska se naturliga ut, men aldrig visa ett ansikte utan smink och gärna 

manipulera foton med så kallade filter (Forsman, 2014).  

 

Vid trettonårsåldern tycks flickor vara dominanta på de sociala medierna medan pojkar 

dominerar onlinespelen. De tycks även medvetet välja ett nätverk där de kommunicerar endast 

med det egna könet (Forsman, 2014). Forskning har visat på en könsskillnad i användandet av 

Facebook där kvinnor till exempel rapporterat att de spenderar mer tid på Facebook än män. 

Kvinnor rapporterar oftare än män även att de förlorat sömn på grund av Facebook och att de 

känner sig närmare vänner på Facebook än vänner de träffar dagligen. Vidare uppgav de även 

i större utsträckning att bilder på Facebook påverkat deras kroppsbild negativt, att de känt sig 
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beroende av Facebook och att de ibland känt stress på grund av Facebook (Thompson & 

Lougheed, 2012).  

 

Svenskarnas internetanvändning 

Endast 1,1 miljon svenskar använder inte alls, eller endast någon enstaka gång, internet i 

hemmet. Detta är en minskning med 100 000 svenskar från 2012 och antalet svenskar utan 

internetuppkoppling i hemmet minskar fortfarande (Findahl, 2013). Den största anledningen 

till att inte använda internet i hemmet uppges vara att de inte ser något behov av en 

internetuppkoppling hemma (Statistiska Centralbyrån, 2014a). Forskning som tidigare gjorts 

på internetanvändande har visat på ett samband mellan ett frekvent internetanvändande och 

emotionell ensamhet. Dock har inte något samband mellan ett frekvent internetanvändande 

och social ensamhet hittats (Kalpidou, Costin & Morris, 2011). Utöver internetanvändande i 

hemmet anger sex av tio att de under första kvartalet 2013 någon gång kopplat upp sig på 

internet med en smartphone (Statistiska centralbyrån, 2014a), även kallad smarttelefon på 

svenska som är en mobiltelefon med inbyggd kamera, internetuppkoppling och funktioner 

liksom en dator (Nationalencyklopedin, 2014d). Användandet av smartphones skiljer sig 

betydligt mellan åldrarna och användningen är som störst mellan 16-44 år (Statistiska 

Centralbyrån, 2014a). 

 

Under 2013 besökte 66 % av samtliga svenska internetanvändare över 12 år det sociala 

mediet Facebook och 45 % av dessa besökte Facebook dagligen (Findahl, 2013). Många av de 

svenska internetanvändarna kombinerar även Facebook med andra sociala medier som till 

exempel Twitter och Instagram. 12 % anger att de kombinerar Facebook med Twitter, som 

beskrivs som en “microblogg” där användaren kan publicera korta meddelanden med högst 

140 tecken. 14 % anger att de kombinerar Facebook med Instagram som är baserad på 

användarnas fotografier som kan manipuleras med hjälp av olika filter, men där man också 

kan kommunicera med hjälp av text (Findahl, 2013). 

 

Sociala nätverk, sociala medier och psykisk hälsa 

Att ha ett stort socialt nätverk har generellt en positiv inverkan på hälsan. Personer med ett 

stort socialt nätverk tenderar att leva längre, i en lägre utsträckning insjukna i depression och i 

en lägre utsträckning drabbas av recidiv av cancer (Campisi, Bynog, McGehee, Oakland, 

Quirk, Taga, et al., 2012). Dock finns forskning som visar negativa samband med ett stort 

socialt nätverk. Enligt Bergh, Hagquist och Starrin (2011) är en hög aktivitetsnivå med vänner 
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bland ungdomar förknippat med en högre alkoholkonsumtion. Vad som gäller för sociala 

nätverk på sociala medier är några sådana samband inte lika tydliga (Campisi, et al., 2012).  

 

Vidare finns studier som visar att personer med en rädsla för att samtala ansikte mot ansikte 

kan minska känslor av ensamhet på sociala medier samtidigt som personer som är utåtriktade 

på sociala medier tenderar att vara sociala i större utsträckning även utanför de sociala 

medierna (Sheldon, 2008). Det har även visats att det finns ett samband mellan psykisk ohälsa 

och den kommunikation och samhörighet som upplevs på sociala medier (Grieve, et al., 

2012). Begreppet psykisk ohälsa kommer att behandlas nedan. Antalet ”vänner” på Facebook, 

har visat ett negativt samband gällande emotionell anpassning och akademisk anpassning hos 

förstaårsstudenter på college. Resultaten visade att ju fler vänner desto sämre var 

anpassningen hos studenterna. Det har även visats att lång tid spenderad på Facebook har ett 

samband med låg självkänsla (Kalpidou, et al., 2011). Dock är resultaten i dagens forskning 

inte enhälliga och även samband med känslor av välmående har hittats (Grieve, et al., 2012). 

 

Stress och psykisk ohälsa 

Stress har funnits med sedan våra förfäder då stress var en reaktion för ökad beredskap vid 

kamp eller flykt. Det är samma biologiska reaktion som sker vid stress än idag 

(Nationalencyklopedin, 2014e). Det finns många definitioner på begreppet stress och vad det 

egentligen innebär. I Wheatons stresskontinuum (refererad till i Skärsäter, 2010a) beskrivs 

olika påfrestningar eller händelser som kan framkalla stress. De vanligaste av dessa är dagliga 

missöden eller svårigheter såsom påfrestningar i arbetslivet, förändrade familjeförhållanden, 

sjukdom, för lite sömn eller tidspress. Wheaton menar vidare att en annan utlösande faktor av 

stress kan vara vad som kallas för ickehändelser. Dessa ickehändelser kan förklaras som en 

önskan att tillfällen eller händelser ska inträffa, men inte gör det. Till exempel att en sökt 

utbildning inte följs av en antagning. Den biologiska reaktion som sker är helt normal och 

även nödvändig för att kroppen ska kunna agera och reagera på ett riktigt sätt vid hot. Dock är 

kroppens system som reglerar stresshormoner endast anpassad för kortvarig stress. När 

kroppen utsätts för långvarig stress kan det leda till sjukdom (Statens folkhälsoinstitut, 2008). 

Vidare är det långvarig stress som diskuteras. 

 

Den stressrelaterade ohälsan är ett växande problem och den psykiska hälsan i stort försämras, 

särskild bland unga (Skärsäter, 2010b). Den definition som finns på psykisk hälsa är 

egentligen bara avsaknad av psykisk ohälsa och begreppet psykisk ohälsa används som ett 
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samlingsnamn på psykiska besvär och psykiska sjukdomar. (Sveriges kommuner och 

landsting, 2014). Psykiska besvär kan vara till exempel stress, nedstämdhet, oro, ångest och 

sömnsvårigheter (Skärsäter, 2010b; Sveriges kommuner och landsting, 2014). Psykisk 

sjukdom kan uppstå när dessa symtom blir långvariga eller kraftiga vid till exempel en chock 

eller kris. Psykiska sjukdomar kan även vara medfödda (Skärsäter, 2010b). 

 

Sjukskrivning på grund av stressrelaterad ohälsa har under 2000-talet ökat. Vid en mätning 

som gjordes 2007 fanns det över 36 000 fall av sjukskrivningar till följd av stress rapporterade 

i Sverige och därtill drygt 28 000 sjukskrivningar till följd av depression (Åsberg, Grape, 

Krakau, Nygren, Rodhe, Wahlberg, et al., 2010). I en sammanställning av sjukskrivningar 

sedan 2005 gjord av Försäkringskassan (2013) har antalet sjukskrivningar på grund av 

psykiska sjukdomar år 2013 överstigit 100 000. Det är en ökning på 25 000 nyanmälningar 

sedan 2009 då antalet sjukskrivningar var som lägst. Kvinnor tenderar att insjukna i psykiska 

sjukdomar i högre utsträckning än män, som tenderar att i en högre utsträckning hamna i 

något slags missbruk (Gleason, Hobart, Bradley, Landers, Langenfeld, Tonelli et al., 2013). 

Sedan 2011 har den vanligaste diagnosen för sjukskrivning hos kvinnor varit psykisk sjukdom 

(Försäkringskassan, 2013).  

 

Nedstämdhet är något som alla människor upplever och förekommer ofta i samband med oro 

och stress som en typ av symtom på detta. Det är svårt att sätta en klar definition på 

nedstämdhet då upplevelsen är mycket individuell. Oftast förekommer känslor som att vara 

nere, ledsen, orkeslös och att energi till sysselsättning saknas (Skärsäter, 2010b).  

 

Oro och ångest är begrepp som oftast blandas ihop då de kan upplevas på mycket liknande 

sätt (Skärsäter, 2010a). Det kan även bero på att ångest beskrivs som ett tillstånd med starka 

känslor av rädsla och just oro (Ledin, 2012, 29 november). Oro kan bero på kända orsaker, 

men det kan också upplevas utan känd orsak. Ofta följs oro av till exempel sömnbesvär, ökat 

blodtryck och svettningar (Skärsäter, 2010a). 

 

Sömnbesvär är mycket vanligt och ungefär var tredje person upplever sig ha sömnbesvär vid 

mer än ett tillfälle (Bengtsson, 2013, 30 maj). Sömnbesvär kan definieras på en mängd olika 

sätt. Ett av de allra vanligaste är insomnier, det vill säga för lite sömn. Därtill finns bland 

annat hypersomnier, vilket innebär för mycket sömn och parasomnier, där sömnmönstret 

avviker från det normala utan att nödvändigtvis påverka sömnlängden. Konsekvenser som kan 
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uppkomma vid för lite sömn kan vara brist på energi, försämrad reaktionstid, 

koncentrationssvårigheter, humörsvängningar och nedsatt förmåga att tänka logiskt (Asp & 

Ekstedt, 2010). 

 

Problemformulering 

I och med en ständigt växande psykisk ohälsa i samhället och samtidigt det snabbt ökande 

användandet av sociala medier under bara några år finns ett starkt behov av att undersöka om 

ett samband mellan dessa två ämnen existerar. Denna studie kan bidra till den befintliga 

forskningen om sambandet mellan sociala medier och psykisk hälsa 

 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka sambandet mellan användandet av sociala medier och 

psykisk hälsa och eventuella skillnader avseende män och kvinnor i olika åldrar. 

 

Frågeställningar 

- Finns det någon skillnad på användandet av sociala medier avseende kön och ålder? 

- Finns det någon skillnad på upplevd psykisk hälsa avseende kön och ålder? 

 

2 METOD 

 

2.1 Design 

Studien är en kvantitativ tvärsnittsstudie med enkätdata. Kvantitativ ansats har valts utifrån 

syfte och frågeställningar för att kunna undersöka eventuella samband och skillnader. 

 

2.2 Urval 

Urvalet gjordes genom ett bekvämlighetsurval som betyder att urvalet sker bland de som är 

lämpligast och mest lättillgängliga (Polit & Beck, 2012). Detta i och med att enkäten delades 

på Facebook och studien avsåg att studera Facebook-användare. Urvalet innehöll även ett 

snöbollsurval (sowball sampling, network sampling eller chain-referral) bland Facebook-

användarna genom att länken med webbadressen till studiens enkät uppmanades att delas 

vidare till andra Facebook-användare. Detta beskrivs utförligt nedan. Snöbollsurval, som 

oftast används i kvalitativa studier, förklaras som en kedjereaktion där enkäten delas ut till en 

liten del av den population som ska ingå i studien för att sedan be dem rekommendera andra 
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respondenter (Brickman Bhutta, 2012). Totalt deltog 118 respondenter, men efter interna 

bortfall kvarstod totalt 108 respondenter. Bortfallen beskrivs utförligt nedan. Fördelningen av 

respondenterna var 76,9 % kvinnor och 23,1 % män, födda mellan 1940-1994. Totalt 89,8 % 

av respondenterna uppgav sig arbeta (40,7 %) eller studera (49,1 %). 60,1% uppgav sig leva i 

någon form av parrelation. I och med delningen av enkäten på Facebook där alla användare 

tillfrågats borde spridningen av demografiska data såsom yrke, ålder och kön varit stor. I detta 

fall var dock gruppen “kvinnor” betydligt större än gruppen “män”.  

 

2.3 Datainsamlingsmetod 

Enkäten med följebrev utformades med hjälp av verktyget Formulär i Google Drive. Detta är 

ett speciellt utformat verktyg för enkäter med en enkel design. Verktyget är utformat så att 

enkäten får en unik webbadress och respondenterna som väljer att delta följer webbadressen 

genom en kopierad länk. Sedan skickas svaren genom elektroniska data till det Google Drive-

konto som står som ägare till enkäten. Verktyget ger flertalet möjligheter att utforma en enkät 

och tillhörande följebrev med färdiga mallar för olika sorters frågor, rubriker och utseende, 

men de fasta mallarna innebär också en begränsning vad gäller design. 

 

Instrument 

Enkäten innehöll 21 frågor uppdelade i fyra kategorier. Den första behandlade frågor som 

kön, ålder och civilstatus. Därefter fanns frågor angående sysselsättning och fritid som gällde 

huvudsaklig sysselsättning och hur mycket tid som spenderas på familj/vänner, fysisk 

aktivitet, träning och vid en dator under fritiden. Vidare behandlade frågorna användandet av 

sociala medier. Frågorna handlade om antal konton på sociala medier, vilka enheter som 

används till detta, timmar spenderade på sociala medier, hur många inloggningar och 

granskningar av konton som görs och antal uppdateringar av konton. Till sist behandlades 

frågor om psykisk hälsa gällande stress, nedstämdhet, oro och om dessa någon gång upplevs 

utan känd orsak och till sist frågor om antal timmar sömn och upplevda sömnproblem.  Därtill 

fanns en fråga om övriga synpunkter. Frågorna innehöll förklaringar av i enkäten relevanta 

begrepp för att öka förståelsen för frågans egentliga betydelse hos respondenterna (för 

enkätens helhet se bilaga 7.2). Därmed minskades risken för respondenternas egen tolkning av 

frågorna. 

 

Verktyget Formulär förhindrade att flera alternativ valdes i frågor där endast ett önskades. En 

speciell mall användes vid flervalsfrågor med text som förklarade att flera alternativ kunde 
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väljas. Endast två frågor gav möjlighet till fritext, vilka var frågan om födelseår och frågan 

om övriga synpunkter. Samtliga frågor som undersökte frekvens var ställda utifrån en normal 

vecka utom frågan om antalet inloggningar och tillfällen respondenterna kollar sina sociala 

medier. Denna fråga ställdes med svarsalternativ gällande frekvens per dag. Samtliga frågor 

gällande psykisk hälsa, med undantag för frågan om antalet timmars sömn under en vecka, 

var ställda på liknande sätt med likadana svarsalternativ.  

 

Genomförande 

Delningen skedde genom att enkäten länkades på sociala mediet Facebook på båda 

författarnas privata loggar vid tre olika tillfällen. Detta säkrade att samtliga respondenter var 

användare av minst ett socialt media. Loggen är en personlig sida där meddelanden till och av 

kontoinnehavaren visas. Inläggen var offentliga och begränsades således inte till någon 

målgrupp. Det betyder att det kan ses av samtliga Facebook-användare världen över som 

besöker den privata loggen eller som på något sätt kopplas till den Facebook-användare som 

delat länken. Det kan till exempel vara kopplingar mellan gemensamma Facebook-vänner, 

olika grupper eller genom deras kommentarer vid den delade länken.  Meddelandet vid länken 

var en kort information om studien och att endast personer över 18 år fick delta i 

enkätundersökningen. Meddelandet innehöll även en uppmaning om att dela länken vidare på 

deras privata loggar. Det är inte möjligt att kontrollera antalet delningar av länken. Det är 

heller inte möjligt att ta reda på om respondenterna hade samma förutsättningar och befann 

sig i likvärdiga situationer när enkäten besvarades vilket kan påverka standardiseringen 

(Trost, 2012). Länken till enkäten var aktiv i en vecka och enkäten med samtliga frågor 

redigerades inte under denna tid vilket, enligt Trost (2012), ger en högre standardisering. 

 

2.4 Analys 

För att bearbeta insamlad enkätdata användes IBM SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences) Statistics version 22. Fråga två kodades om till två alternativ där födelseår 1989-

1994 representerar gruppen “20-25” och 1940-1988 representerar gruppen “över 25”. 

Frågorna om stress, nedstämdhet, oro, sömn, samt frågan om respondenten någon gång känt 

stress, nedstämdhet eller oro utan att veta varför kodades om från fem alternativ till tre där de 

två första alternativen, ”aldrig” och ”sällan” bildade gruppen “sällan”. Tredje alternativet fick 

stå kvar som “ibland”. Fjärde och femte alternativet, ”ofta” och ”alltid” bildade gruppen 

“ofta”. Flervalsfrågan om konton på sociala medier förutom Facebook där alternativen var 

”Instagram”, ”Flickr”, ”Twitter”, ”Annan” och ”Ingen av ovanstående” kodades om till en 
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fråga för varje svarsalternativ med de nya svarsalternativen ”ja” och ”nej”. Detta kodades om 

i sin tur till att samtliga som angav sig ha fler än ett konto fick alternativen “ja”. Tiden 

spenderad på sociala medier kodades om från de fem alternativen, ”mindre än 1 

timme/vecka”, ”1-3 timmar/vecka”, ”4-6 timmar/vecka”, ”7-9 timmar/vecka” och ”mer än 9 

timmar/vecka” till två alternativ. Där de tre första alternativen bildade ”mindre än 1 timme per 

dag” och de två sista bildade ”mer än 1 timme per dag”. I frågan om antalet uppdateringar 

kodades svarsalternativet ”mindre än 1 gång/vecka” om till “upp till 1 gång per vecka” och 

svarsalternativen ”1-3 gånger/vecka” ”4-6 gånger/vecka” ”7-9 gånger/vecka” och ”mer än 9 

gånger/vecka” kodades om till ”mer än 1 gång per vecka”. Gällande antalet inloggningar eller 

tillfällen då respondenterna granskar sina konton kodades svarsalternativen ”mindre än 1 

gång/dag” och ”1-10 gånger/dag” om till ”inlogg upp till 10 gånger per dag” och alternativen 

”11-20 gånger/dag”, ”21-30 gånger/dag” och ”mer än 30 gånger per dag” kodades om till 

“inlogg mer än 10 gånger per dag”. I flervalsfrågan om vilka enheter som används för sociala 

medier kodades svarsalternativen ”stationär dator”, ”bärbar dator/laptop”, ”smartphone”, 

”surfplatta” och ”smart-tv” om till en fråga för varje enhet med svarsalternativen ”ja” och 

”nej”. I analysen användes endast frågan om smartphones (för samtliga svarsalternativ se 

bilaga 7.2). Data har analyserats med Chi
2 

som är ett sambandstest som kan användas på data 

på nominalnivå. Eftersom flera av variablerna hade fler än två svarsalternativ (större än 2x2 

tabell) så tolkades resultatet med linear-by-linear (IBM Corporation, 2011). 

  

2.5 Bortfall 

Studiens design var utformad så att externa bortfall inte kunde förekomma. Ett internt bortfall 

förekom på totalt tio enkäter. Sju av bortfallen utgjordes av dubbletter eller databortfall på 

frågorna om könstillhörighet och födelseår. Ett bortfall på grund av att respondenten inte 

fyllde kriteriet på lägsta ålder 18 år. Två bortfall omfattades av respondenter i gruppen 

“annan” i frågan om könstillhörighet då antalet respondenter i den gruppen inte var 

tillräckligt. 

 

2.6 Etiskt förhållningssätt 

Då detta var ett examensarbete på högskolenivå innefattades denna studie inte av Lagen (SFS 

2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. Dock har hänsyn till denna 

tagits under studiens gång. Lagen avser forskning där människor och biologiskt material från 

människor förekommer. Syftet är att skydda människovärdet och respekten för denna och 

även att skydda den enskilda människan. 
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Vidare finns fyra allmänna huvudkrav som tillsammans bildar ett grundläggande individskydd 

(Vetenskapsrådet, 2002). Nedan förklaras dessa fyra huvudkrav utifrån denna studie. 

 

Informationskravet syftar till att respondenterna bland annat ska få information om studiens 

syfte (Patel & Davidson, 2011), om hur den kommer att genomföras, kontaktuppgifter till de 

som genomför studien, om att deltagandet är frivilligt, om att uppgifterna inte kommer att 

användas i något annat syfte än studiens och information om när och var studien publiceras 

(Vetenskapsrådet, 2002). Detta uppfylldes i och med det följebrev som inledde enkäten (se 

bilaga 7.1) och den information som var skriven vid de inlägg som delades på Facebook. 

 

Samtyckeskravet syftar till att respondenterna själva ska få bestämma över sin medverkan och 

även avbryta sitt deltagande när som helst under studiens gång (Patel & Davidson, 2011). Att 

enkäterna utformades i verktyget Formulär på ett sådant sätt att ingen av frågorna var 

obligatorisk gav respondenten valmöjligheten att svara endast på de frågor de önskade. Inga 

data är heller möjliga att tillgå av någon annan innan respondenten valt att skicka den i sin 

helhet. Därav kunde respondenterna avbryta sitt deltagande om så önskades.  

 

Konfidentialitetskravet syftar till att uppgifter och data angående respondenterna ska förvaras 

på ett sådant sätt att ingen obehörig kan få tillgång till dem. Uppgifterna ska vara 

konfidentiella (Patel & Davidson, 2011). I kontraktet med Google Apps, som accepteras då ett 

användarkonto skapas, står att de data som förs in tillhör endast kontoanvändaren och ingen 

obehörig har tillgång till dessa data (Google Incorporated, 2014). Med hjälp av 

tvåstegsautentisering minskar risken för att någon ska kunna stjäla användarnamn och 

lösenord (Google Incorporated, 2014). Detta betyder att kontot måste verifieras med ett 

lösenord och kompletteras med till exempel en sifferkod som sickats till kontoanvändarens 

mobiltelefon eller alternativ mailadress (Daniel Dukic, 2014, 26 mars). Med detta säkrades 

ytterligare att data och respondentformation inte kunde tillgås av obehöriga. 

Konfidentialitetskravet innefattar även rapporteringen av resultat. Det ska inte vara möjligt att 

kunna identifiera enskilda personer utifrån dessa (Vetenskapsrådet, 2002) och resultaten i 

studien behandlades och presenterades på ett sådant sätt att ingen enskild person kan 

identifieras. 
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Nyttjandekravet syftar till att alla data som samlas in om enskilda personer endast ska 

användas i studiens syfte (Patel & Davidson, 2011). Detta uppfylldes genom att alla data som 

samlats in användes i endast denna studie och raderades efter studiens avslut.  

 

3 RESULTAT 

 

Fördelning 

Av studiens totalt 108 respondenter var fördelningen enligt tabell 1 och tabell 2. Ingen 

signifikant skillnad hittades hos kvinnor och män gällande ålder (P-värde*= 0,420) 

  

Tabell 1. Fördelning av population 

avseende kön och ålder.   

 Antal Procent 

Kvinnor 83 76.9 

Män 25  23.1 

20-25 66 61.1 

>25 42 38.9 

 

Tabell 2. Åldersfördelning av 

studiepopulation. 

 Ålder 

Medelvärde 28 

Median 33 

Minimum 20 

Maximum 74 

Användandet av sociala medier och psykisk hälsa 

Nedan presenteras data gällande respondenternas upplevda psykiska hälsa och användande av 

sociala medier. 

 

Det var betydligt fler respondenter i både gruppen med endast ett konto och gruppen med mer 

än ett konto som i frågan om upplevd stress uppgav att de är stressade ibland eller ofta jämfört 

med sällan. Inte långt ifrån hälften (46,2 %) av de med ett konto och nästan en tredjedel (30,5 

%) av de med fler än ett konto uppgav att de ofta upplever stress. Det visades dock inget 

signifikant samband (p = 0,740) mellan antal konton på sociala medier och upplevd stress (se 

tabell 3). 

 

I frågan om respondenterna någon gång känner stress, nedstämdhet eller oro utan att veta 

varför uppgav 11,5 % av respondenterna med ett konto och 14,6 % av respondenterna med 

fler än ett konto att de ofta känner stress, nedstämdhet eller oro någon gång utan att veta 

varför (se tabell 3). 
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Tabell 3. Antal konton på sociala medier i förhållande till psykisk hälsa (n = 108). 

  Endast ett 

 n (%) 

Fler än ett 

n (%) 

P-värde* 

Antal timmar 

sömn/natt 

3-5 timmar 

 

6-8 timmar 

 

9-11 timmar 

1 (3.8) 

 

23 (88.5) 

 

2 (7.7) 

10 (12.2) 

 

59 (72.0) 

 

13 (15.9) 

 

0.986 

Upplevda 

sömnproblem 

Sällan 

 

Ibland 

 

Ofta 

10 (38.5) 

 

14 (53.8) 

 

2 (7.7) 

48 (58.5) 

 

15 (18.3) 

 

19 (23.2) 

 

0.795 

Upplevd stress Sällan 

 

Ibland 

 

Ofta 

8 (30.8) 

 

6 (23.1) 

 

12 (46.2) 

17 (20.7) 

 

40 (48.8) 

 

25 (30.5) 

 

0.740 

Upplevd oro Sällan 

 

Ibland 

 

Ofta 

11 (42.3) 

 

8 (30.8) 

 

7 (26.9) 

31 (37.8) 

 

34 (41.5) 

 

17 (20.7) 

 

0.922 

Upplevd 

nedstämdhet 

Sällan 

 

Ibland 

 

Ofta 

10 (38.5) 

 

12 (46.2) 

 

4 (15.4) 

25 (30.5) 

 

50 (61.0) 

 

7 (8.5) 

 

0.935 

Någon gång 

känt stress, 

nedstämdhet 

oro utan att veta 

varför 

Sällan 

 

Ibland 

 

Ofta 

13 (50.0) 

 

10 (38.5) 

 

3 (11.5) 

39 (47.6) 

 

31 (37.8) 

 

12 (14.6) 

 

 

0.730 

*P-värde <0,05 = signifikant. 

 

En stor majoritet av de respondenter som loggar in upp till 10 gånger per dag (83,7 %) uppgav 

sig att sova 6-8 timmar per natt. Drygt hälften av de som loggar in mer än 10 gånger per dag 

(69,5 %) uppgav att de sover 6-8 timmar per natt. Inget signifikant samband uppstod (p = 

0,134) mellan antalet gånger respondenterna loggar in på sina sociala medier och hur många 

timmar de sover per natt (se tabell 4). 
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Tabell 4. Antal inloggningar eller granskningar av konton på sociala medier i förhållande till 

psykisk hälsa (n = 108). 

  Inlogg upp till 

10 ggr/dag 

n (%) 

Inlogg fler än  

10 ggr/dag  

n (%) 

P-värde* 

Antal timmar 

sömn/natt 

3-5 timmar 

 

6-8 timmar 

 

9-11 timmar 

5 (10.2) 

 

41 (83.7) 

 

3 (6.1)  

6 (10.2) 

 

41 (69.5) 

 

12 (20.3) 

 

 

0.134 

 

 

Upplevda 

sömnproblem 

Sällan 

 

Ibland 

 

Ofta 

27 (55.1) 

 

13 (26.5) 

 

9 (18.4) 

31 (52.5) 

 

16 (27.1) 

 

12 (20.3) 

 

 

0.766 

Upplevd stress Sällan 

 

Ibland 

 

Ofta 

10 (20.4) 

 

24 (49.0) 

 

15 (30.6) 

15 (25.4) 

 

22 (37.3) 

 

22 (37.3) 

 

 

0.909 

Upplevd oro Sällan 

 

Ibland 

 

Ofta 

21 (42.9) 

 

19 (38.8) 

 

9 (18.4) 

21 (35.6) 

 

23 (39.0) 

 

15 (25.4) 

 

 

0.334 

Upplevd 

nedstämdhet 

Sällan 

 

Ibland 

 

Ofta 

17 (34.7) 

 

27 (55.1) 

 

5 (10.2) 

18 (35.0) 

 

35 (59.3) 

 

 6 (10.2) 

 

 

0.728 

Någon gång 

känt stress, 

nedstämdhet 

oro utan att 

veta varför 

Sällan 

 

Ibland 

 

Ofta 

29 (59.2) 

 

16 (32.7) 

 

4 (8.2) 

23 (39.0) 

 

25 (42.4) 

 

11 (18.6) 

 

 

0.026* 

*P-värde <0,05 = signifikant. 

 

I frågan om respondenterna någon gång känner sig stressade, nedstämda eller oroliga utan att 

veta varför uppgav endast 8,2 % av de som loggar in på sina sociala medier upp till 10 gånger 

per dag att detta händer ofta.  Bland de som loggar in mer än 10 gånger per dag uppgav 18,6% 

att detta händer ofta. Det fanns en signifikant skillnad mellan de två grupperna (p = 0,026), 

där de som uppgav att de loggar in fler än 10 gånger per dag i större utsträckning känner sig 

stressade, nedstämda eller oroliga utan att veta varför. 
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Tabell 5. Antal timmar spenderade på sociala medier i förhållande till psykisk hälsa (n = 108). 

  Mindre än 

1 timme/dag  

n (%) 

Mer än  

1 timme/dag 

n (%) 

P-värde* 

Antal timmar 

sömn/natt 

3-5 timmar 

 

6-8 timmar 

 

9-11 timmar 

7 (10.9) 

 

48 (75.0) 

 

9 (14.1) 

4 (9.1) 

 

34 (77.3) 

 

6 (13.6) 

 

 

0.883 

Upplevda 

sömnproblem 

Sällan 

 

Ibland 

 

Ofta 

39 (60.9) 

 

15 (23.4) 

 

10 (15.6) 

19 (43.2) 

 

14 (31.8) 

 

11 (25.0) 

 

 

0.078 

Upplevd stress Sällan 

 

Ibland 

 

Ofta 

18 (28.1) 

 

28 (43.8) 

 

18 (28.1) 

7 (15.9) 

 

18 (40.9) 

 

19 (43.2) 

 

 

0.064 

Upplevd oro Sällan 

 

Ibland 

 

Ofta 

25 (39.1) 

 

29 (45.3) 

 

10 (15.6) 

17 (38.6) 

 

13 (29.5) 

 

14 (31.8) 

 

 

0.269 

Upplevd 

nedstämdhet 

Sällan 

 

Ibland 

 

Ofta 

26 (40.6) 

 

33 (51.6) 

 

5 (7.8) 

9 (20.5) 

 

29 (65.9) 

 

6 (13.6) 

 

 

0.031* 

Någon gång 

känt stress, 

nedstämdhet 

oro utan att 

veta varför 

Sällan 

 

Ibland 

 

Ofta 

33 (51.6) 

 

24 (37.5) 

 

7 (10.9) 

19 (43.2) 

 

17 (38.6) 

 

8 (18.2) 

 

 

0.263 

 *P-värde <0,05 = signifikant. 

 

I frågan om upplevd stress bland respondenterna uppgav 28,1 % av de som spenderar mindre 

än 1 timme per dag på sociala medier att de ofta känner sig stressade. Bland respondenterna i 

den andra gruppen uppgav 43,2 % att de känner sig stressade ofta. Resultatet visade inte något 

signifikant samband (p = 0,064) mellan antalet timmar respondenterna spenderar på sina 

sociala medier och hur ofta de känner stress. 

 

Det var fler som upplever nedstämdhet i gruppen som spenderar mer än 1 timme per dag på 

sociala medier. 13,6 % uppgav att de ofta känner sig nedstämda. I gruppen som spenderar 

mindre än 1 timme per dag uppgav 7,8 % att de ofta känner sig nedstämda. 
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Tabell 6. Antal uppdateringar av sociala medier i förhållande till psykisk hälsa (n = 108). 

  Upp till  

1 ggr/vecka 

n (%) 

Mer än  

1 ggr/per vecka 

n (%) 

P-värde* 

Antal timmar 

sömn/natt 

3-5 timmar 

 

6-8 timmar 

 

9-11 timmar 

3 (6.3) 

 

38 (79.2) 

 

7 (14.6) 

8 (13.3) 

 

44 (73.3) 

 

8 (13.3) 

 

 

0.381 

Upplevda 

sömnproblem 

Sällan 

 

Ibland 

 

Ofta 

27 (56.3) 

 

15 (31.3) 

 

6 (12.5) 

31 (51.7) 

 

14 (23.3) 

 

15 (25.0) 

 

 

0.262 

Upplevd stress Sällan 

 

Ibland 

 

Ofta 

15 (31.3) 

 

14 (29.2) 

 

19 (39.6) 

10 (16.7) 

 

32 (53.3) 

 

18 (30.0) 

 

 

0.732 

Upplevd oro Sällan 

 

Ibland 

 

Ofta 

17 (35.4) 

 

19 (39.6) 

 

12 (25.0) 

25 (41.7) 

 

23 (38.3) 

 

12 (20.0) 

 

 

0.449 

Upplevd 

nedstämdhet 

Sällan 

 

Ibland 

 

Ofta 

16 (33.3) 

 

24 (50.0) 

 

8 (16.7) 

19 (31.7) 

 

38 (63.3) 

 

3 (5.0) 

 

 

0.402 

Någon gång 

känt stress, 

nedstämdhet 

oro utan att 

veta varför 

Sällan 

 

Ibland 

 

Ofta 

25 (52.1) 

 

19 (39.6) 

 

4 (8.3) 

27 (45.0) 

 

22 (36.7) 

 

11 (18.3) 

 

 

0.216 

   *P-värde <0,05 = signifikant. 

 

I frågan om respondenterna någon gång upplever sig ha någon form av sömnproblem uppgav 

nästan hälften av respondenterna i gruppen som uppdaterar sina sociala medier upp till 1 gång 

per vecka att de ibland eller ofta lider av sömnproblem. Även i gruppen som uppdaterar sina 

sociala medier mer än 1 gång per vecka uppgav nästan hälften att de ibland eller ofta lider av 

någon form av sömnproblem. Inget signifikant samband uppstod (p = 0,262) gällande hur ofta 

respondenterna uppdaterar sina sociala medier och om de någon gång upplever sig lida av 

sömnproblem. 

 

Bland respondenterna i gruppen som uppdaterar sina sociala medier upp till 1 gång per vecka 

var det mer än hälften (66,7 %) som ibland eller ofta känner sig nedstämda eller ledsna. Även 
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de i gruppen som uppdaterar sina sociala medier mer än 1 gång per vecka var det mer än 

hälften (68,3 %) av respondenterna som känner sig nedstämda eller ledsna ibland eller ofta. 

 

Användandet av sociala medier avseende kön och ålder 

Av respondenterna i studien uppgav 56 % av männen och 81,9 % av kvinnorna att de förutom 

ett konto på Facebook har ett konto på minst ett ytterligare socialt media. Resultatet visade en 

signifikant skillnad mellan män och kvinnor (p = 0,008, se bilaga 7.3.1) då det var fler 

kvinnor än män som har konton på flera sociala medier utöver Facebook. 

 

Gällande antal timmar spenderade på sociala medier uppgav 32 % av männen respektive 43,4 

% av kvinnorna att de spenderar mer än 1 timme per dag på sociala medier. I åldersgruppen 

20-25 år uppgav 47 % att de spenderar mer än 1 timme per dag på sociala medier medan 31 % 

av respondenterna över 25 år spenderar lika lång tid på sociala medier varje dag. Resultatet 

visade inte någon signifikant skillnad gällande antalet timmar spenderade på sociala medier 

ställt mot kön och ålder (p = 0,099, se bilaga 7.3.1). 

 

Av respondenterna i åldersgruppen 20-25 år uppgav 62,1 % att de loggar in mer än 10 gånger 

per dag och 42,9 % av de över 25 år loggar in lika ofta. Detta resultat visade en signifikant 

skillnad mellan åldersgrupperna gällande hur många gånger de loggar in eller kollar sina 

sociala medier (p = 0,050, se bilaga 7.3.1). Det var betydligt fler i åldersgruppen 20-25 år som 

loggar in mer än 10 gånger per dag än vad det är i åldersgruppen över 25 år. 

 

I frågan gällande hur många gånger respondenterna uppdaterar sina sociala medier uppgav 36 

% av männen att de uppdaterar sina sociala medier mer än 1 gång per vecka. Bland kvinnorna 

uppgav 61,4 % att de uppdaterar sina sociala medier mer än 1 gång per vecka. Resultatet 

visade en signifikant skillnad angående antalet uppdateringar fördelat mellan män och 

kvinnor (p=0,025, se bilaga 7.3.1). Detta visade att kvinnorna i studien uppdaterar sina sociala 

medier oftare än vad männen gör. 

 

Vidare uppgav 68 % av männen att de använder sig av sociala medier på en smartphone i 

jämförelse med kvinnorna där 92,8 % svarade ja på denna fråga. Resultaten visade en 

signifikant skillnad mellan könen (p = 0,001, se bilaga 7.3.1) där resultatet visade att kvinnor i 

en större utsträckning använder sig av sociala medier på en smartphone än vad männen i 

studien gör. 
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Psykisk hälsa avseende kön och ålder 

I frågan om respondenterna känner sig stressade uppgav 20 % av männen och 38,6 % av 

kvinnorna att de ofta känner sig stressade. Resultatet av detta visade en signifikant skillnad 

mellan män och kvinnor (p = 0,003, se bilaga 7.3.2) då kvinnor känner stress oftare än män. 

 

Bland männen i studien uppgav 16 % att de ofta känner sig oroliga till skillnad från kvinnorna 

där 24,1 % svarade att de ofta känner oro. Resultatet visade ett signifikant samband (p = 

0,020, se bilaga 7.3.2) då kvinnor i högre utsträckning än män känner oro. 

 

På frågan om respondenterna någon gång känner sig stressade, nedstämda eller oroliga utan 

att veta varför svarade 36 % av männen och 56,7% av kvinnorna att detta händer ibland. Även 

här uppstod ett signifikant samband mellan män och kvinnor (p = 0,039, se bilaga 7.3.2). Fler 

kvinnor än män känner att de är stressade, nedstämda eller oroliga utan att veta varför. 

 

Bland respondenterna i gruppen 20-25 år uppgav 19,7 % att de sover 9-11 timmar per natt och 

4,8 % av respondenterna över 25 år uppgav detsamma. Det fanns en signifikant skillnad 

mellan den yngre och äldre åldersgruppen (p = 0,008, se bilaga 7.3.2) där den yngre 

åldersgruppen sover fler timmar per natt. 

 

På frågan om respondenterna någon gång upplever sömnproblem uppgav 12 % av männen 

och 21,7 % av kvinnorna i båda åldersgrupperna att de ofta upplever någon form av 

sömnproblem. Ingen signifikant skillnad hittades mellan könen (p = 0,199, se bilaga 7.3.2). 

 

4 DISKUSSION 

 

4.1 Resultatdiskussion 

Resultatet av denna studie visade att ett samband existerar mellan kön och ålder och 

användandet av sociala medier, och även mellan kön och ålder och psykisk hälsa då 

signifikanta samband uppstod på alla analyser. Däremot uppstod ett signifikant samband 

mellan användandet av sociala medier och psykisk ohälsa endast på 2 av 24 parametrar. Att 2 

av 24 parametrar visade signifikanta samband kan bero på massignifikans som innebär att ju 

fler tester som görs i en studie desto större risk är det att ett resultat kommer att genereras som 
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signifikant av slumpen. Om en studie innehåller 100 tester och signifikansnivån är 5 % 

kommer fem tester att ge falsk signifikans (Ejlertsson, 2012). Det är inte helt säkert att detta 

är fallet i denna studie, men det går inte att utesluta att studieresultaten inte var helt sanna 

gällande sambandet mellan användandet av sociala medier och psykisk hälsa. I och med detta 

ansågs det inte finnas något avgörande samband mellan sociala medier och psykisk ohälsa. 

Det första parametern som visade ett signifikant samband vara antalet inloggningar på och 

granskningar av sociala medier och om respondenterna någon gång upplever stress, 

nedstämdhet eller oro utan att veta varför. Den andra parametern var antal timmar 

respondenterna spenderar på sociala medier och upplevd nedstämdhet. Att det förekom 

signifikans här tyder på att ett samband kan finnas, men som tidigare nämnts är det svårt att 

avgöra tillförlitligheten på resultatet då signifikansen kan ha uppstått till följd av 

massignifikans.  

 

Användandet av social medier 

Resultatet visade att de som använder sig mest av sociala medier är kvinnor mellan åldrarna 

20-25. Det är denna grupp som uppgav sig i större utsträckning logga in på eller granska sina 

sociala medier, uppdatera sina sociala medier och spendera något mer tid på sociala medier än 

de andra grupperna. Detta överensstämmer med forskning av Thompson och Lougheed 

(2012) som skriver att kvinnor rapporterar att de spenderar mer tid på sociala medier än vad 

män gör. Den statistiska styrkan (power) anger hur stor sannolikhet det är att upptäcka en 

signifikant skillnad mellan grupper i en studie vilket kan räknas ut med hjälp av antalet 

deltagare (SBU, 2003). Denna studies låga power kan vara en anledning till dessa resultat. Att 

Thompson och Lougheed (2012) i sin studie fick samma resultat gör det dock troligt att 

resultaten av denna studie stämmer och att antalet kvinnor och män som deltog inte hade 

betydelse för resultaten. Utan att dessa speglar verkligheten att kvinnor faktisk använder sig 

av social medier i större utsträckning än män. 

 

Upplevd psykisk hälsa 

Den upplevda psykiska hälsan skilde sig starkt mellan grupperna där återigen gruppen 

kvinnor mellan åldrarna 20-25 är överrepresenterade. Det var en stor skillnad mellan män och 

kvinnor vad gäller stress där kvinnorna uppgav att de ofta känner sig stressade till skillnad 

från männen. Däremot fanns ingen större skillnad mellan de två åldersgrupperna. Enligt 

studieresultaten var det även vanligare att kvinnor känner sig nedstämda eller ledsna än män. 

Kvinnorna i studien uppgav även att de oftare känner sig oroliga och upplever oftare 
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sömnproblem än vad männen gör. Dessa resultat stämmer överens med tidigare forskning 

som visar att kvinnor oftare än män insjuknar i någon form av psykisk sjukdom (Gleason, et 

al., 2013). I alla dessa kategorier uppgav kvinnor i denna studie i högre utsträckning än män 

att de lider av något av dessa symptom. Resultaten styrks som nämnts i och med den tidigare 

forskningen som även den visar att kvinnor oftare än män insjuknar i psykisk sjukdom. Det 

kan därför inte anses vara en slump att även kvinnor i denna studie uppgav sig att må sämre 

psykiskt än vad männen gör. Om resultatet hade blivit annorlunda om antalet män varit lika 

många som kvinnorna i studien kan inte besvaras utan att faktiskt göra en större studie med en 

jämnare könsfördelning. 

 

Användandet av sociala medier och psykisk hälsa 

Det var tydligt att endast användandet av sociala medier ställt mot psykisk hälsa inte hade 

något signifikant samband. När grupperna var uppställda enligt kön och ålder uppstod 

signifikanta samband över nästan alla parametrar avseende psykisk hälsa, men när kön och 

ålder togs bort försvann även sambanden. Detta visade då att enbart sociala medier inte hade 

något samband med respondenternas upplevda psykiska hälsa, utan snarare att de kvinnliga 

respondenterna oftare upplever sig må psykiskt dåligt än vad de manliga respondenterna gör. 

Om detta enbart gäller bland de respondenter som deltog i studien eller kvinnor och män i 

allmänhet är svårt att avgöra. För att kunna besvara detta skulle respondentgruppen behövt 

vara större.  

 

I studien ställdes fyra olika grupper mot frågorna gällande psykisk hälsa, dessa grupper var 

”Antal konton på sociala medier”, ”Antal inloggningar på sociala medier”, ”Antal timmar 

spenderade på sociala medier” och ”Antal uppdateringar av sociala medier”. Dessa fyra 

grupper ställdes mot sex frågor om psykisk hälsa där endast två av dessa frågor hade ett 

signifikant samband. Detta var intressant i jämförelse med sambanden mellan kön och ålder 

och psykisk hälsa som visade signifikanta samband på samtliga frågor förutom en. Det är 

svårt att tyda om ett samband mellan sociala medier och psykisk hälsa existerar. De 

respondenter som uppgett att de ofta använder sig av sociala medier och som ofta känner sig 

stressade kan mycket väl bli stressade av andra psykiska påfrestningar som inte tagits upp i 

denna studie. Detta är oförutsedda händelser som kan ha påverkat resultatet.  

 

Tidigare forskning har däremot funnit samband mellan sociala medier och psykisk hälsa så 

det går inte helt att utesluta att ett sådant samband finns endast baserat på denna studie. 
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Forskningen inom ämnet är inte heller enhällig angående detta då även positiva aspekter 

gällande känslor och välmående har påträffats (Grieve, et al., 2012). Det är svårt att helt 

avgöra varför studien inte visade något signifikant samband. Återigen kan studien ha haft en 

för låg power och detta kan ha varit en anledning till resultaten. 

 

4.2 Metoddiskussion 

 

Design 

Att studiens design var kvantitativ bidrog till att frågeställningarna och syftet kunde besvaras. 

Genom att använda statistiska bearbetnings- och analysmetoder visade resultaten samband 

och skillnader mellan grupper (Patel & Davidson, 2011) som i studien avsågs att undersöka. 

 

Att studien var en tvärsnittsstudie, det vill säga utan tidsaspekt, uteslöt möjligheterna att se 

trender (Ejlertsson, 2012) bland respondenterna i studien. Dock skulle upprepade 

tvärsnittsstudier med samma verktyg kunna jämföras med varandra.  

 

Att inte välja en kvalitativ design var helt beroende av studiens syfte och frågeställningar, 

men hade denna design valts hade bakomliggande faktorer kring psykisk hälsa och 

användandet av sociala medier bland män och kvinnor i olika åldrar kunnat studeras. Detta då 

kvalitativa studier består av verbala analyser genom att tolka och förstå människors 

upplevelser av ämnet (Patel & Davidson, 2011). 

 

Urval 

Valet av urvalsmetod och i detta fall en kombination av två olika metoder innebär att 

resultatet i studien inte går att generalisera. Respondenterna genom ett sådant urval kan vara 

atypiskt för populationen (Polit & Beck, 2012). Att använda sig av denna metod passar 

eventuellt bättre när pilotstudier ska genomföras.  

 

Att urvalet dels var ett snöbollsurval medförde en stor sannolikhet att respondenterna 

rekommenderat enkäten till någon de har något slags personligt förhållande till (Brickman 

Bhutta, 2012). I och med bekvämlighetsurvalet gällde även detta för det faktum att enkäten 

delades på loggar tillhörande studiens författare som på ett eller annat sätt bör ha något slags 

personligt förhållande till respondenterna. Detta är ingen information som går att spåra då 

inga data finns tillgängliga för varken obehöriga, kontoinnehavare eller Google Incorporated.  
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Fördelningen av ålder på respondenterna har med stor sannolikhet att göra med att länken 

delades på författarnas privata loggar då ett samband mellan åldrar finns. Dock befinner sig 

författarna även i den åldersgrupp som forskning visat använder sig av sociala medier i störst 

utsträckning (Thompson & Lougheed, 2012). För att ha undvikit detta och eventuellt ha fått 

en bredare fördelning av kön och ålder kunde ett urval ha skett innan delningen av enkäten. 

Genom att till exempel ett bestämt antal personer i målgrupperna avseende kön och ålder 

kunde ha kontaktats med en önskan att de delat länken på deras respektive loggar. 

 

Datainsamlingsmetod 

I enkätstudier är det egentligen inte möjligt att betrakta en enkät som reliabel innan den 

besvarats. Det är först då oklarheter kring enkäten blir synliga (Patel & Davidson, 2011). 

Finns osäkerheter som leder till missförstånd är det inte bara reabiliteten som sänks utan även 

validiteten, då det endast delvis studeras vad som avses studeras (Trost, 2011). Det finns dock 

sätt för att stärka reabiliteten och validiteten. 

 

Att enkäten utformades i verktyget formulär säkerställde att fler svarsalternativ på frågor där 

endast ett svarsalternativ önskades inte var möjligt att välja. Detta var till skillnad från 

designmöjligheterna en fördel med verktyget och detta medförde även stärkt reabilitet (Patel 

& Davidson, 2011).  

 

För att stärka reabiliteten ytterligare testades frågornas utformning innan den delades på ett 

par individer i samma målgrupp som studiens. För att kunna säkerställa reliabilitet är det 

viktigt att frågorna är utformade på ett enkelt sätt med ett vardagligt språk gärna med 

förklaringar till svårare ord. Detta medför en större chans att alla respondenter uppfattar 

frågorna på samma sätt (Trost, 2011). Detta togs i åtanke när enkäten utformades genom att 

frågorna var lika i sin utformning, hjälptext fanns med förklaringar till begrepp som kan 

misstolkas, instruktioner fanns vid flervalsfrågor och att utförliga instruktioner fanns 

tillgängliga i början av enkäten. För att ytterligare försäkrat sig om att respondenterna förstod 

enkäten och uppfattade samtliga frågor likadant kunde enkäten testats på en större målgrupp 

innan den delades på Facebook. 

 

När enkäten utformades var ännu inte litteraturbearbetningen helt klar och syftet med studiens 

frågeställningar inte helt fastställda. Detta medförde att vissa frågor i enkäten inte använts när 
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data analyserats då dessa frågor inte tillfört resultat direkt kopplade till studiens syfte och 

frågeställningar. Detta medför i sin tur att enkätens validitet inte är så hög som den kunde ha 

varit om förarbetet varit helt klart innan enkäten utformades (Patel & Davidson, 2011). 

 

För att ytterligare stärka enkätens validitet kunde enkäten ha testats på en respondent som 

sedan med en annan teknik, till exempel en intervju, undersöka samma sak för att jämföra om 

teknikera visar liknande eller samma resultat (Patel & Davidson, 2011). Detta gjordes inte då 

tid till detta inte ansågs finnas. 

 

När en enkät ska utformas är det viktigt att ha standardisering och strukturering i åtanke 

utöver reabilitet och valititet (Patel & Davidson, 2011). Standardiseringen bygger på 

avsaknaden av variation på till exempel enkät, plats och sinnestillstånd (Trost, 2011). Genom 

att enkäten delades på Facebook och inte uppdaterades eller ändrades något under 

datainsamlingen är standardiseringen på enkäten hög. I de andra avseendena är den något 

lägre, men skiljer sig inte avsevärt från andra studier med enkätutskick då det oftast inte finns 

någon möjlighet att säkerställa eller påverka respondenternas plats eller sinnestillstånd vid 

ifyllande av enkäten.  

 

Strukturering har i litteratur två olika betydelser. Den ena handlar om frågorna och 

svarsalternativen i en enkät medan den andra handlar om enkätens struktur (Trost, 2011). Att 

enkäten innehöll två flervalsfrågor och två fritextfrågor, men utöver detta innehöll enkäten 

frågor med fasta svarsalternativ och frågor som liknade varandra ger en relativt hög 

strukturering i den första betydelsen. Den andra betydelsen som handlar om enkätens 

uppbyggnad och om den endast behandlar frågor som är relevanta för syftet (Trost, 2011) 

måste struktureringen i denna enkät anses vara låg och detta på grund av att avsnittet om fritid 

och sysselsättning med dess sex frågor inte användes i studien.  

 

För att delningen av enkäten skulle nå ut till så många som möjligt, på så kort tid som möjligt 

och på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt valdes delningen att ske på det sociala mediet 

Facebook (Brickman Buttah, 2012). Att delningen skedde på Facebook säkerställde samtidigt 

att samtliga respondenter ingick i studiens tänkta målgrupp. Det som inte gick att förutspå var 

huruvida respondenter under 18 år valde att delta, men i och med tydlig information i 

följebrevet och även i delningskommentarerna på Facebook var endast en enkät ifylld av en 

minderårig, som kom att räknas till bortfall. 
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Det är dock svårt att vara helt säker på att alla data som skickats tillbaka och analyserats är 

tillförlitliga. Dels på grund av att något bortfall innan enkäterna skickats inte kan spåras och 

även att någon säkerhet att de data som respondenterna angivit varit helt sanningsenliga inte 

kan avgöras. Vilket inte heller skiljer sig stort från andra studier med enkätutskick. 

 

Analys 

Att enkäten utformades innan förarbetet var färdigt bidrog till att analysen av materialet 

innehöll många omkodade svarsalternativ. Detta kan ha påverkat studiens resultat i och med 

att transformeringen kan medfört en omtolkning av det svarsalternativ respondenten tolkade 

vid svarstillfället.  

 

Transformeringen i frågan gällande kön baserades på tidigare forskning där användandet av 

sociala medier har visat skilja sig i liknande åldersgrupper och därmed är det lättare att göra 

jämförelser med tidigare studier i det avseendet.    

 

Att enkäten innehöll många frågor som sedan analyserades med signifikanstester medförde en 

risk att de resultat som testerna visade beror på massignifikans (Ejlertsson, 2012). 

 

Bortfall 

Studien hade sammanlagt sju interna bortfall på grund av respondenter som glömt eller valt 

att inte svara på samtliga frågor (Patel & Davidson, 2011). Två av bortfallen bestod av 

respondenter i en grupp som var för liten för att analyseras, samt ett bortfall som bestod av en 

minderårig respondent. Detta har inte påverkat resultaten i den mån att samtliga respondenter 

som ingått i studien besvarat samtliga frågor som analyserats. 

  

Vidare diskussion 

Något som kunde ha ingått i studien för att vidare undersöka sambandet mellan psykisk hälsa 

och användandet av sociala medier är antalet vänner respondenterna har på till exempel 

Facebook. Detta då forskning har visat att antalet vänner har ett negativt samband med både 

den social och akademisk anpassning hos framförallt studenter (Kalpidou, et al., 2011). 

 

Tidigare forskning har även visat att kvinnor i större utsträckning känner sig närmare sina vänner 

på Facebook än vänner i det dagliga livet (Thompson och Lougheed, 2012). Samtidigt visar 
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resultatet i denna studie att det är just kvinnor som mår sämre psykiskt. Det skulle varit intressant 

att studera detta närmare i en större studie för att kunna undersöka om det faktiskt finns något 

signifikant samband mellan vänner på sociala medier och psykisk hälsa. 

 

Avsaknaden av tydliga samband mellan psykisk hälsa och användandet av sociala medier i 

denna studie kan återigen ha berott på låg power och det är möjligt att en studie med fler 

respondenter skulle ha gett ett annat resultat. Det finns också en möjlighet att sociala medier 

inte har ett samband med psykisk hälsa utan att de psykiska påfrestningar som respondenterna 

i denna studie upplever beror på andra orsaker. 

 

5 SLUTSATS 

Inga signifikanta skillnader eller samband mellan användandet av sociala medier och psykisk 

hälsa påträffades som nämnts tidigare. Detta var endast fallet när det togs hänsyn till kön och 

ålder. Trots att inga tydliga samband påträffats i denna studie bör ämnet studeras vidare. Att 

till exempel studera bakomliggande faktorer till användandet av sociala medier, grupper under 

en längre tid eller känslor som uppstår vid användandet och icke-användandet av sociala 

medier kan bidra med en fördjupad kunskap. För att få mer tillförlitliga resultat gällande 

psykisk hälsa kan instrument och testmetoder som är validerade och beprövade med fördel 

användas i vidare forskning.  

 

Om användandet av sociala medier kan bidra med positiva effekter på den psykiska hälsan 

bör detta vidare studeras då samhället är i ett stort behov av någon slags förändring på detta 

område. Ett förslag till sådan forskning är att studera grupper med psykisk ohälsa och deras 

känslor i samband med användandet av sociala medier. Som tidigare nämnts är det kvinnor 

som i störst utsträckning lider av psykisk ohälsa och är även de som använder sig av sociala 

medier i störst utsträckning. I och med det är det en grupp som med fördel kan studeras. I 

dagsläget är det inte möjligt att totalt utesluta ett samband och att det ökade användandet av 

sociala medier överallt i samhället inte skulle påverka oss är tveksamt.  
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Studie om sociala medier
Under de senaste åren har användningen av sociala medier ökat drastiskt. Med sociala medier 
menar vi de kommunikationskanaler som gör det möjligt för dig att direkt kommunicera med andra 
användare genom till exempel text, ljud eller bild. För att skilja på sociala medier och massmedia 
bygger sociala medier på ett innehåll som produceras av användarna. 

En orsak till ökningen är att vi idag har tillgång till dem överallt med hjälp av smartphones och 
surfplattor som fungerar liksom handdatorer. För många är sociala medier en stor del av det dagliga 
livet och kontakt med vänner, familj och sociala nätverk upprätthålls med hjälp av dessa.

Syftet med denna studie är att undersöka om vårt ökade användande av sociala medier har något 
samband med vår psykiska hälsa. 

Vi som genomför studien är två studenter som läser sista terminen på Hälsa & Wellness på Karlstad 
universitet. Studien ingår i vårt examensarbete som kommer att pågå till slutet av maj och resultaten 
kommer att redovisas i en B-uppsats.

Vi tillfrågar till Dig som användare av ett eller flera sociala medier och är 18 år eller äldre att delta i 
denna studie. Vi ansvar inte för Ditt deltagande om Du är under 18 år och svarsdata kan komma att 
användas i studiens syfte.

Det tar cirka 5 minuter att fylla i enkäten och Du kommer att vara helt anonym. Redovisningen av 
resultatet sker på ett sådant sätt att Dina svar inte kan härledas till Dig. 

Deltagandet är frivilligt och genom Ditt deltagande godkänner Du att vi publicerar Dina svar i vår 
studie. Du kan hoppa över de frågor Du inte vill besvara och Du kan närsomhelst avbryta ditt 
deltagande.
 
Enkäten kommer endast användas i studiens syfte och all svarsdata kommer att raderas då studien 
är avslutad.

Har Du frågor eller synpunkter angående studien eller om Du önskar att ta del av studien när den är 
klar är du välkommen att kontakta oss.

Elin Sandelin                                                    Fredrik Nilsson
elin.sandelin@hotmail.com                                The-Nilsson@hotmail.com
0730-72 99 97                                                   070-56 26 143

Handledare
Linda Beckman
linda.beckman@kau.se
054-700 25 34

Tack för Din hjälp!
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Frågor om dig

1. 1. Är du?

Markera endast en oval.

 Man

 Kvinna

 Annan

2. 2. Vilket år är du född?

Fyra siffror, till exempel 1970.

3. 3. Civilstatus?

Markera endast en oval.

 Singel

 Gift

 Sambo

 Särbo

 Annan

Frågor om sysselsättning och fritid

4. 4. Vad är din huvudsakliga sysselsättning?

Markera endast en oval.

 Arbetar

 Studerar

 Arbetslös

 Sjukskriven

 Annan

5. 5. Hur mycket tid ägnar du dig åt arbete/skola en normal vecka?

Markera endast en oval.

 Mindre än 10 timmar/vecka

 10-20 timmar/vecka

 21-30 timmar/vecka

 31-40 timmar/vecka

 Mer än 40 timmar/vecka

 Arbetar/studerar ej
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6. 6. Hur ofta umgås du med familj/vänner en normal vecka?

Markera endast en oval.

 Mindre än 1 timme/vecka

 1-3 timmar/vecka

 4-6 timmar/vecka

 7-9 timmar/vecka

 Över 9 timmar/vecka

7. 7. Hur mycket tid ägnar du dig åt träning en normal vecka?

Med träning menar vi den återkommande fysiska aktivitet med syfte att bibehålla eller förbättra
prestationsförmågan.

Markera endast en oval.

 Mindre än 1 timme/vecka

 1-3 timmar/vecka

 4-6 timmar/vecka

 7-9 timmar/vecka

 Mer än 9  timmar/vecka

8. 8. Utöver din träning hur fysiskt aktiv är du en normal vecka?

Med fysiskt aktiv menar vi all kroppslig rörelse som du utför utöver din träning och kan till
exempel handla om promenader till jobbet eller hushållssysslor.

Markera endast en oval.

 Mindre än 1 timme/vecka

 1-3 timmar/vecka

 4-6 timmar/vecka

 7-9 timmar/vecka

 Mer än 9 timmar/vecka

9. 9. Hur mycket tid spenderar du vid en dator på din fritid en normal vecka?

Markera endast en oval.

 Mindre än 1 timme/vecka

 1-3 timmar/vecka

 4-6 timmar/vecka

 7-9 timmar/vecka

 Mer än 9 timmar/vecka

Frågor om sociala medier
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10. 10. Förutom Facebook, har du något konto på följande sociala medier?

Flervalsfråga, kryssa i de svarsalternativ som stämmer in på dig.

Markera alla som gäller.

 Instagram

 Flickr

 Twitter

 Annan

 Ingen av ovanstående

11. 11. På vilka enheter använder du dig av sociala medier?

Flervalsfråga, kryssa i de svarsalternativ som stämmer in på dig.

Markera alla som gäller.

 Stationär dator

 Bärbar dator/Laptop

 Smartphone

 Surfplatta

 Smart-TV

12. 12. Hur många timmar per vecka spenderar du på sociala medier?

Markera endast en oval.

 Mindre än 1 timme/vecka

 1-3 timmar/vecka

 4-6 timmar/vecka

 7-9 timmar/vecka

 Mer än 9 timmar/vecka

13. 13. Hur många gånger per dag loggar du in eller kollar dina sociala medier?

Markera endast en oval.

 Mindre än 1 gång/dag

 1-10 gånger/dag

 11-20 gånger/dag

 21-30 gånger/dag

 Mer än 30 gånger/dag

14. 14. Använder du dig av sociala medier någon gång under tiden du spenderar på
arbetet/skolan?

Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

 Arbetar/studerar ej



15. 15. Hur många gånger uppdaterar du dina sociala medier sammanlagt i veckan?

Till exempel skriver något själv eller lägger ut bilder som du tagit.

Markera endast en oval.

 Mindre än 1 gång/vecka

 1-3 gånger/vecka

 4-6 gånger/vecka

 7-9 gånger/vecka

 Mer än 9 gånger/vecka

Frågor om hälsa

16. 16. Händer det att du känner dig stressad?

Med stress menar vi känslan av att tiden inte räcker till, att du inte klarar av det du åtagit dig att
göra eller att du inte kan slappna av.

Markera endast en oval.

 Aldrig

 Sällan

 Ibland

 Ofta

 Alltid

17. 17. Händer det att du känner dig nedstämd/ledsen?

Markera endast en oval.

 Aldrig

 Sällan

 Ibland

 Ofta

 Alltid

18. 18. Händer det att du känner dig orolig?

Med oro menar vi känslor som att något hemskt kommer att hända, eller att något du gjort inte
duger.

Markera endast en oval.

 Aldrig

 Sällan

 Ibland

 Ofta

 Alltid



Tillhandahålls av

19. 19. Händer det att du känner dig stressad,nedstämd/ledsen eller orolig utan att du vet
varför?

Markera endast en oval.

 Aldrig

 Sällan

 Ibland

 Ofta

 Alltid

20. 20. Ungefär hur många timmar sover du per natt en normal vecka?

Markera endast en oval.

 Mindre än 3 timmar/natt

 3-5 timmar/natt

 6-8 timmar/natt

 9-11 timmar/natt

 Mer än 11 timmar/natt

21. 21. Händer det att du upplever dig ha sömnproblem?

Med sömnproblem menar vi att du har svårt att somna, känner rastlöshet, har mardrömmar,
vaknar en eller flera gånger per natt m.m.

Markera endast en oval.

 Aldrig

 Sällan

 Ibland

 Ofta

 Alltid

22. 22. Har du några ytterligare synpunkter
angående studien och frågorna i denna
skriv gärna de här.

http://drive.google.com/?usp=form_footer


 
 

7.3 Bilaga tabeller 

 

7.3.1 Skillnader på användande av sociala medier avseende kön och ålder (n =108). 

 Män  

n (%) 

Kvinnor  

n (%) 

P-värde* 20-25  

n (%) 

>25  

n (%) 

P-värde* 

Förutom Facebook, har du något konto på andra sociala medier? 

Nej 

 

Ja 

11 (44.0) 

 

14 (56.0) 

15 (18.1) 

 

68 (81.9) 

 

0.008* 

13 (19.7) 

 

53 (80.3) 

13 (31.0) 

 

29 (69.0) 

 

0.184 

Hur många timmar spenderar du på sociala medier? 

Mindre än 1 

timme/dag 

 

Mer än 1 

timme/dag 

17 (68.0) 

 

 

8 (32.0) 

47 (56.6) 

 

 

36 (43.4) 

 

 

0.310 

35 (53.0) 

 

 

31 (47.0) 

29 (69.0) 

 

 

13 (31.0) 

 

 

0.099 

Hur många gånger loggar du in eller kollar dina sociala medier? 

Upp till 

10 ggr/dag 

 

Mer än  

10 ggr/dag 

14 (56.0) 

 

 

11 (44.0) 

35 (42.2) 

 

 

48 (57.8) 

 

 

0.223 

25 (37.9) 

 

 

41 (62.1) 

24 (57.1) 

 

 

18 (42.9) 

 

 

0.050* 

Hur många gånger uppdaterar du dina sociala medier sammanlagt i veckan? 

Upp till  

1 ggn/vecka 

 

Mer än 

1 ggn/vecka 

16 (64.0) 

 

 

9 (36.0) 

32 (38.6) 

 

 

51 (61.4) 

 

 

0.025* 

30 (45.5) 

 

 

36 (54.5) 

18 (42.9) 

 

 

24 (57.1) 

 

 

0.791 

Använder du dig av sociala medier på en smartphone? 

Ja 

 

Nej 

17 (68.0) 

 

8 (32.0) 

77 (92.8) 

 

6 (7.2) 

 

0.001* 

57 (86.4) 

 

9 (13.6) 

37 (88.1) 

 

5 (11.9) 

 

0.794 

*P-värde <0,05 = signifikant. 

  



 
 

7.3.2 Skillnader på upplevd psykisk hälsa avseende kön och ålder (n = 108). 

 Män  

n (%) 

Kvinnor  

n (%) 

P-värde* 20-25  

n (%) 

>25  

n (%) 

P-värde* 

Händer det att du känner dig stressad? 

Sällan 

 

Ibland 

 

Ofta 

12 (48.0) 

 

8 (32.0) 

 

5 (20.0) 

13 (15.7) 

 

38 (45.8) 

 

32 (38.6) 

 

 

0.003* 

 

15 (22.7) 

 

27 (40.9) 

 

24 (36.4) 

10 (23.8) 

 

19 (45.2) 

 

13 (31.0) 

 

 

0.662 

Händer det att du känner dig nedstämd/ledsen? 

Sällan 

 

Ibland 

 

Ofta 

13 (52.0) 

 

11 (44.0) 

 

1 (4.0) 

22 (26.5) 

 

51 (61.4) 

 

10 (12.0) 

 

 

0.017* 

20 (30.3) 

 

37 (56.1) 

 

9 (13.6) 

15 (35.7) 

 

25 (59.5) 

 

2 (4.8) 

 

 

0.240 

Händer det att du känner dig orolig? 

Sällan 

 

Ibland 

 

Ofta 

16 (64.0) 

 

5 (20.0) 

 

4 (16.0) 

26 (31.3) 

 

37 (44.6) 

 

20 (24.1) 

 

 

0.020* 

23 (34.8) 

 

25 (37.9) 

 

18 (27.3) 

19 (45.2) 

 

17 (40.5) 

 

6 (14.3) 

 

 

0.123 

Händer det att du känner dig stressad, nedstämd/ledsen eller orolig utan att du vet varför? 

Sällan 

 

Ibland 

 

Ofta 

16 (64.0) 

 

8 (32.0) 

 

1 (4.0) 

36 (43.4) 

 

33 (39.8) 

 

14 (16.9) 

 

 

0.039* 

29 (43.9) 

 

25 (37.9) 

 

12 (18.2) 

23 (54.8) 

 

16 (38.1) 

 

3 (7.1) 

 

 

0.120 

Ungefär hur många timmar sover du per natt en normal vecka? 

3-5 timmar 

 

6-8 timmar 

 

9-11 timmar 

1 (4.0) 

 

22 (88.0) 

 

2 (8.0) 

10 (12.0) 

 

60 (72.3) 

 

13 (15.7) 

 

 

0.973 

4 (6.1) 

 

49 (74.2) 

 

13 (19.7) 

7 (16.7) 

 

33 (78.6) 

 

2 (4.8) 

 

 

0.008* 

Händer det att du upplever dig ha sömnproblem? 

Sällan 

 

Ibland 

 

Ofta 

16 (64.0) 

 

6 (24.0) 

 

3 (12.0) 

42 (50.6) 

 

23 (27.7) 

 

18 (21.7) 

 

 

0,199 

38 (57.6) 

 

15 (22.7) 

 

13 (19.7) 

20 (47.6) 

 

14 (33.3) 

 

8 (19.0) 

 

 

0.549 

*P-värde <0,05 = signifikant. 

 


