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Abstract  
 
Stress och stressrelaterade sjukdomar har blivit ett växande problem i Sverige och ses 

idag som ett av de största folkhälsoproblemen i landet (SCB, 2002).  I takt med detta så 

har det sociala medieanvändandet tillkommit och under en kort tid kraftigt ökat sedan 

90-talet. Allt fler svenskar och framförallt ungdomar använder sociala medier mer och 

mer idag. Hur detta påverkar individen och de sociala jämförelserna som sker på sociala 

medier där appar med filter och photoshop blir allt vanligare var en drivande fråga 

under uppsatsens skrivande. Syftet med studien var att undersöka sociala mediers 

betydelse för stress. En enkät besvarades av 73 deltagare varav 53 personer bestod av 

kvinnor och 20 personer män i åldrarna 20-48 år. För att mäta stress och 

medieanvändandet utformades en enkät. En hierarkisk multipel regressionsanalys visade 

att sociala medier var en signifikant prediktor på stress. Trots att även ålder och kön 

korrelerade signifikant med stress så visade sig inte ålder ha en prediktiv roll för stress, 

något som kan bero på det lilla urvalet och åldersfördelningen. Resultaten var till viss 

del i linje med tidigare forskning. Slutligen diskuteras studiens begränsningar samt 

förslag på vidare studier inom området.  
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1. Inledning  
På slutet av 90-talet gick det att läsa ett flertal  rapporter i U.S. Department of Health 

and Human Services, (1999) om psykisk ohälsa, ångest och depression som blivit ett allt 

mer utbrett problem i samhället samt drabbar allt yngre personer (U.S. Department of 

Health and Human Services, 1999). Framförallt så har stress och stressrelaterade 

sjukdomar blivit ett växande problem i Sverige och ses idag som ett av de största 

folkhälsoproblemen i landet (SCB, 2002). I takt med detta så har det sociala 

medieanvändandet tillkommit och under en kort tid kraftigt ökat. Allt fler svenskar och 

framförallt ungdomar använder sociala medier mer och mer. Den sammanlagda tiden vi 

lägger på mediekonsumtion varje dag är cirka fem timmar och med allt fler medier så 

hårdnar konkurrensen om denna tid (Olsén, 2006). Hur påverkas vi av den information, 

propaganda, de ideal och normer vi dagligen möter på sociala medier? Får den oss att 

jämföra oss mer med varandra eller är medieanvändandet bara en behaglig flykt från 

vardagen? Kan det finnas något samband med den stress och ohälsa som sprider sig 

längre ner i åldrarna bland ungdomar i Sverige idag och mediekonsumtionen? Den 

utbredda användarfrekvensen av sociala medier gör området intressant att studera. Fler 

studier och forskning om mediernas effekt på individens stress behövs för att generera 

större kunskap och förståelse för ämnet.  

1.1 Syfte   

Syftet med den föreliggande studien är att undersöka sociala mediers inverkan på stress. 

Avsikten är framförallt att belysa problem som kan uppstå med sociala jämförelser på 

sociala medier. Målet med uppsatsen är att visa vilken bidragande faktor sociala medier 

kan utgöra för stress.  

1.2 Frågeställningar  

- Uppfattar människor sin användning av sociala medier som stressande och i så fall 

hur? 

- Finns det skillnader i uppfattning om sociala mediers stressinverkan beroende på hur 

mycket en använder sociala medier? 

- Vilken inverkan har kön och ålder på sambandet mellan användning av sociala medier 

och upplevd stress? 
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Hypotes: Det finns ett samband mellan användandet av sociala medier och stress. 

1.3 Avgränsning 

Jag har valt att samla in mitt empiriska material genom en enkätundersökning för att få 

ett brett statistiskt och tydligt resultat över sociala mediers inverkan på stress. Fokus låg 

även på att nå ut till individer som ofta och dagligen använder sociala medier. Främst 

inriktar sig studien på den stress som kan uppstå vid social jämförelse och avgränsades 

därför från kognitiv stress som ofta kan uppstå i samband med informationsöverflödet 

många möter via sociala medier idag (Passer et al., 2009:121-122). Ett intresse fanns 

även att kompensera med kvalitativa intervjuer för att få en djupare förståelse i varför 

individer upplever att sociala medier påverkar dem. Men med tanke på tidsbrist så 

uteslöts det alternativet. Detta hade även kunnat generera förståelse och kunskap i fler 

faktorer som orsakar och utlöser stress. Förutom sociala medier är naturligtvis arbets-

och studieförhållanden, familjebakgrund, livsstil, ekonomi, med mera viktiga orsaker att 

ta hänsyn till. Det har dock inte funnits möjlighet att kontrollera dessa eventuella 

bakomliggande variabler i föreliggande studie, förutom ålder och kön. Jag har även valt 

att fokusera mer på vissa sociala medier i studien; Facebook, Instagram och Snapchat. 

Denna avgränsning grundar sig främst i deras storlek då dessa är de vanligaste och mest 

populära sociala medierna idag (IIS, 2015). Enkäten fanns tillgänglig mellan 6e – 17e 

november via Facebook och email.  

1.4 Disposition  

I första kapitlet motiverar jag varför det är viktigt att forskning och undersökningar som 

denna bedrivs genom att presentera en inledande bakgrund till uppsatsens huvudämnen, 

stressrelaterad ohälsa och sociala medier. Bakgrunden leder vidare in i på det teoretiska 

ramverket där jag redogör för teorin uses and gratification som förklarar 

medieanvändandet, Goffmans teori om bakre och främre regionen kopplat till sociala 

medier som beskriver individens interaktion med andra på nätet. Vidare redogör jag för 

begreppet identitet utifrån olika forskares teorier som beskriver hur individen förhåller 

sig till normer och ideal på sociala medier samt vilken stark inverkan det får på den 
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upplevda identiteten. Avslutningsvis presenteras forskaren Ziva Kundas (1999) 

resonemang om sociala jämförelser.  

 

I metoddelen presenteras en förklaring till hur jag har gått tillväga för att besvara min 

frågeställning genom en enkätundersökning. Jag redogör även för en diskussion om 

fördelar och nackdelar med mitt tillvägagångssätt samt hur den empiriska 

informationsinsamlingen gått till. Vidare presenteras resultatet som framkom från 

enkätundersökningen. Analysen genomfördes i SPSS och redovisas i en 

korrelationstabell samt multipel hierarkisk regressionsanalys. Slutligen diskuteras 

resultatet med koppling till tidigare forskning, där ges även rekommendationer för 

vidare forskning i ämnet. 

2. Bakgrund  

2.1 Stress  

Brist på välbefinnande manifesterar sig idag ofta i stressrelaterad ohälsa. Stress är ett 

vanligt känslotillstånd som utlöses när det uppstår obalans mellan situationsbetingade 

krav och en individs resurser att hantera situationen som uppstått. Stress i sig kan leda 

till ångest, depression, koncentrationssvårigheter, sömnproblem och utbrändhet 

(Melamed et al., 1999). Melamed et al. (2006) menar att individer som utsätts för 

stressexponering under en längre tid kan utveckla olika grader av utbrändhet inom det 

fysiska, emotionella och kognitiva avseendet. Fukuda et al. (1994) hävdar att tillståndet 

stress inte går att ”vila” bort utan klassas ofta som psykisk ohälsa.  

 

Kabat-Zinn (1990) menar att acceptans är en möjlig väg för att tackla problematiken 

som många individer dagligen upplever i stressfyllda situationer. Detta sker genom att 

individen lär sig acceptera de tankar och känslor som uppkommer i de stressfyllda 

situationerna där många upplever sig förlora kontrollen över situationen. Genom att 

sluta jämföra sig med andra människor och acceptera sig själv kan individen tillåta sig 

känna stress i form av till exempel ångest vilket i sin tur leder till att känslan inte 

behöver överväldiga och upplevas ta kontroll över individen. Att aktivt göra sig 

medveten och acceptera situationen resulterar i att stressreaktionen inte upplevs lika 
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stark samt inte har lika stort inflytande på individen. Att inte jämföra sig med andra på 

sociala medier utan rikta sitt fokus och sin uppmärksamhet till sig själv kan alltså 

fungera som ett verktyg för att förhindra de jobbiga känslor och spänningar som 

uppkommer i samband med surfandet på sociala medier. Självklart är denna teknik inte 

något man lär sig på en dag, men enligt Kabat-Zinn (1990) kan individen succesivt 

utveckla ett mer medvetet förhållningsätt för att frigöra sig från exponering av 

jämförelser med andra.  

 

2.2 Sociala medier 

Safko & Brake (2010) definierar sociala medier som olika typer av forum och nätverk 

som möjliggör konversationer. Författarna menar alltså att sociala medier refererar till 

aktiviteter, utföranden och beteenden i gemenskap av människor som samlar och delar 

information, kunskap och uppfattningar via konversationer online. På sociala medier 

finner man webbaserade applikationer som möjliggör enkel överföring av data i form av 

text, bild, ljud och video. Sedan 1990-talet har det sociala medieanvändandet expanderat 

något enormt. Facebook är idag det mest använda sociala mediet med sina 800 miljoner 

medlemmar världen över. I Sverige beräknas fyra miljoner vara användare av den 

sociala medieplattformen enligt statistik hämtat från Svenskarna och internet 2015 (IIS, 

2015). Statistik visar att Facebook ökar antalet användare för varje år som går. Denna 

ökning beror främst på att allt fler äldre personer börjar besöka Facebook och bland den 

yngre generationen har sedan flera år tillbaka nätverk som Snapshat och Instgram blivit 

mer populärt. I flera år har det spekulerats i när Facebook och andra populära sociala 

medier ska börja tappa sina användare men statistik visar på en fortsatt expansion bland 

användarna. Facebook, Instagram och Snapchat har idag en dominerande ställning bland 

de olika sociala nätverken (IIS, 2015). 

3. Teoretisk ram  

3.1 Uses and gratification  

Teorin uses and gratification försöker förklara varför och hur människor idag och 

genom åren använt sig av medier. Teorin uppkom då man ansåg att förklaringen till 

medieanvändandet brast på flera punkter när mediers funktion för användaren skulle 
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förklaras. Bland annat hade det inte gjorts kopplingar mellan den tillfredställelse som 

användaren upplevde och bakomliggande psykologiska och sociologiska mekanismer. 

Teorin uses and gratification utgår idag från en aktiv publik som söker upp sina medier 

för att tillgodose vissa behov som underhållning, självbekräftelse och social tillhörighet 

(Gripsrud, 2011:72). Forskningen kring mediernas påverkan startade tidigt på 1900-

talet, under denna period trodde man att medierna kunde spruta in värderingar, attityder 

och tankesätt direkt in i huvudet på människan. Människan sågs som ett offer för 

medierna, men detta synsätt kom ganska snabbt att vända på 1940-talet då Lazarfeld 

m.fl. (1968) genomförde en studie baserad på hur människor bestämde sig för att rösta i 

amerikanska presidentvalet 1940. Man insåg ganska snabbt att det krävs mer än bara 

propaganda för att människor ska ändra sina värderingar. Slutsatsen av studien 

genererade en teori som förklarade förhållandet mellan media och sin publik, där man 

inte längre såg publiken som passiva offer för medierna. Man betraktade från och med 

nu publiken som självständiga, tänkande och handlande individer som använder 

medierna för att tillfredsställa sina behov av information, underhållning, social 

tillhörighet och självbekräftelse (Gripsrud, 2011:72).  

 

Med uses and gratifications teori kan vi förstå varför en individ använder sig av ett visst 

medium och till vilket bruk. Alla människor har olika behov beroende på kontext. Vissa 

lockas av innehållet som mediet genererar, andra av den sociala tillhörigheten, vissa 

nyttjar medier som tidsfördriv medan för andra är medier en viktig del i deras 

identitetsskapande (Ibid:92). Förutom individuell motivation och valfrihet till 

mediebrukandet, belyser uses and gratifications teori vikten av individernas 

karaktärsbakgrunder, vilket innebär att kommunikationen påverkas av både sociala och 

psykologiska affekter (Rubin, 2009:147). Forskaren Blumler (1979) menar att 

publikaktiviteten framförallt grundar sig i tre olika typer av motiv som återkommer i 

större delen av forskningen. Det första motivet inkluderar användbarhet (människor 

använder media för att få tillgång till information), det andra förekommande motivet 

innefattar distinktion (individen använder medier för att bli underhållna). Det tredje och 

sista motivet berör personlig identifikation (individen använder medier för att tillgodose 

sig särskilda personliga behov) (Blumler, 1979:17). Blumler och Katz (1974) har 

tillsammans utvecklat en modell inom uses and gratifikation. I modellen framgår hur det 
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sociala och psykologiska ursprunget influerar individens behov vilket genereras i 

individens förväntningar på massmedia som i sig leder till olika 

mediaexponeringsmönster, dessa resulterar inte bara i tillfredsställelse utan kan också få 

andra oönskade konsekvenser för individen (Windahl et al. 2009:198). Blumler & Katz 

(1974) visar på en mer optimistisk och humanistisk syn på mediekonsumtionen i sin 

studie The uses of mass communications: Current perspective on gratifications 

research. Studien utgår från att mediekonsumtionen är en självvald handling hos 

individen för att tillfredsställa vissa specifika behov och mål. Detta gör att människor 

inte konsumerar media på samma sätt eller av samma syfte. Dock återstår fortfarande 

frågan hur stor inverkan medierna har på individen? 

3.2 Identitet  

Jostein Gripsrud redogör för begreppet identitetsskapande i sin bok 

Mediekultur, Mediesamhälle. Han menar att individens identitetsskapande är en 

sammansättning av tre huvudtyper av identiteter: sociala identiteter, personliga 

identiteter och kulturella identiteter. Den förstnämnda skapas genom andras 

uppfattningar av individen, den personliga identiteten utgörs av individens egen 

självuppfattning och den tredje identiteten är sammansatt av olika delar och framträder i 

interaktion med andra människor (Gripsrud 2011:18-20). Hogg och Vaughan (2011) är 

två forskare inom socialpsykologi som beskriver individens identitet som en produkt 

skapad av det mänskliga samhället. De beskriver individens utveckling av identitet 

utifrån teorin symbolisk interaktionism. Teorin innefattar att individens identitet 

utvecklas ur mellanmänskliga interaktioner, alltså människans utbyte av symboler 

genom språket. Genom symbolisk interaktionism speglar individen sig själv i andra för 

att få en uppfattning om sin egen identitet. Individens självuppfattning växer alltså fram 

i att vi uppfattar oss själva så som vi tror att andra ser på oss. Människans identitet 

påverkas också ständigt av att man eftersträvar att uppnå en grupptillhörighet. Detta 

sker genom att individen anpassar sig till de normer, beteenden och attityder som råder i 

gruppen, samhället eller på nätet (Hogg & Vaughan 2011:114-116). I och med internets 

genomslag hävdar många teoretiker att individens möjligheter till olika 

rollframträdanden expanderat, det vill säga att individen själv kan bestämma sina roller 

och dessutom skapa egna roller vilket inte varit möjligt tidigare på samma sätt (Gripsrud 

2011:22-23). 
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Ulrika Olausson (2009)  beskriver i boken Mediesamhället: Centrala begrepp 

mediernas inverkan på identitetsskapandet. Hon menar att de texter och bilder som vi 

idag möter på sociala medier lockar konsumenten till en känsla av identifikation och 

samhörighet (Olausson, 2009:138). Detta drivs av de dominerande institutionella 

maktstrukturerna som är beroende av att föreställningar om en gemensam identitet 

vidmakthålls. Forskning har dock visat att den identitet som ofta rekonstrueras och visas 

upp i medierna är starkt länkad med de dominerande grupperna i landet, vilket gör att 

det sker en exkludering av människor som tillhör minoriteter av olika slag (Ibid:140). 

Sociala medier har idag en avgörande roll i framställningen av de 

identitetsskapandeprocesserna som påverkar konstruktionen av samhällets normer och 

ideal. Digitaliseringen har lett till att identitetskonstruktionerna påverkas mer än 

någonsin av det överflöd av text och bild vi ser på internet (Ibid:141). Olausson (2009)  

menar att människan består av en ”komplex helhet” av olika identiteter. Identiteten kan 

betraktas som en väv av attityder, värderingar och föreställningar som aktiveras och 

kombineras beroende på situation och socialt samspel. När sociala medier konstruerar 

en identitetposition genom att rapportera om personer som har specifika kön, utseende, 

egenskaper och kapital, så upplever publiken identifikation (Ibid:142). Målet från 

sociala mediers sida är att publiken ska uppleva en gemenskap och samhörighet. Men 

samtidigt som detta sker så förekommer också en gränsdragning och exkludering av ”de 

andra” som inte lever upp till de kriterier som representeras. I identitetsskapandet uppstå 

det alltså ett ”vi och dom” där alla inblandade börjar jämföra sig med varandra. Det är i 

denna gränsdragning individen riskerar att uppleva en känsla av exkludering, stress och 

oduglighet på grund av att hen inte passar in i det ramverk sociala medier konstruerar 

(Ibid:143). 

3.3 Främre och bakre regionen på sociala medier  

Goffmans dramaturgiska perspektiv beskriver individens interaktion med andra 

individer i vardagslivets olika sammanhang ansikte mot ansikte. Han beskriver denna 

interaktion som en teater där människan är skådespelare på en scen och folket 

runtomkring utgör en publik. Den roll som individen väljer att spela på scenen är 

friktionskänslig och styrs utifrån det intryck som situationen ger av omgivningen och 

människorna som finns där (Persson, 2012:29). Goffman menar att individen själv styr 



 
 

 11 

hur hen vill att andra ska uppfatta en genom att upprätthålla en fasad för att inte blotta 

sig helt inför sin omgivning. Detta skildrar Goffman genom något han kallar främre och 

bakre regionen. I den främre regionen visar individen endast upp det man vill andra ska 

ta del av och i den bakre regionen visar individen mer personliga och privat sidor av sig 

själv. Individen vill i mötet med andra framställa sig själv på bästa sätt genom att 

anpassa sig efter samhällets normer, ideal och regler (Ibid:84-96). Persson (2012) 

beskriver i boken Ritualisering och sårbarhet – ansikte mot ansikte med Goffmans 

perspektiv på social interaktion, hur vi genom internet och sociala medier börjat tänja ut 

gränsen mellan privat och offentligt, alltså mellan bakre och främre regionen. Detta 

grundar sig i att det under de senaste åren har det blivit allt mer vanligt att folk delar 

med sig av intimitet och brutal öppenhet på nätet och i sociala medier. Detta är något 

som Persson (2012) menar har lett till överledning, som innebär att individen delar mer 

privata sidor av sig själv från den bakre regionen som man kanske inte delat med andra 

face to face (Ibid:255).  Man kan likna internet och sociala medier med en offentlig 

plats (scenen som Goffman kallar det) där individer medvetet interagerar med andra i 

den främre regionen, som vi gör i riktiga livet samtidigt som vi mer och mer släpper 

fram åsikter från den bakre regionen. Detta gör att gränsdragningen mellan den formella 

och informella rollen som vi så lätt kan urskilja i vanliga livet blir svårare att skilja vid 

på nätet då strukturen och kommunikationen ser annorlunda ut där. Gränsen mellan 

bakre och främre regionen omdefinieras då personen själv kan välja att mixa sin 

informella och formella roll på internet och sociala medier. Detta leder till att nya regler 

och normer skapas på dessa plattformar som blir svåra att likna med de roller vi spelar 

och försöker upprätthålla i verkliga livet (Ibid:271). Persson (2012) applicerar 

Goffmans teori på sociala medier och menar att individen följaktligen beter sig på ett 

visst vis inför publiken på sociala medier jämfört med i andra sammanhang, för att man 

dels i enlighet med socialiserandet vill följa de ”sociala koder” som förekommer på de 

sociala medierna och dels i enlighet med idealiserandet vill visa sin bästa sida för andra 

(Persson, 2012:174).  De sociala medierna bidrar med olika tekniker så som filter och 

photoshop där individen kan välja vilka sidor och egenskaper som ska förstärkas eller 

undangömmas. Användare planerar här framställningar av sig själv på ett förhärligande 

sätt. Det är ett sätt för användaren att presentera den bästa bilden av sig själv. Enligt 

Goffman (1959/2014) kan detta förstås som ett sätt för individen att försöka passa in i 
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de föreställningar, normer och ideal som finns i samhället (Goffman, 1959/2014:39). 

Och enligt  Persson (2012) innebär det att individen hamnar längre och längre ifrån den 

verklighet som existerar i verkliga livet och i face to face interaktionen.  Detta påverkar 

de sociala jämförelserna på nätet som trappas upp och blir allt mer extrema i takt med 

att applikationerna och dess filter expanderar (Persson, 2012:283).  

3.4 Sociala jämförelser 

Kunda (1999) är en forskare inom socialpsykologi som menar att människan använder 

sin självkännedom alltså vetskapen om sig själv när en dömer och jämför sig med andra 

(Kunda, 1999:494). Det är extra vanligt att individen använder detta angreppsätt i 

situationer där det kan få personen att känna sig mer framgångsrik än andra. Individens 

bedömning av andra drivs till viss del av en självförbättring, alltså en önskan och motiv 

om att vara bättre än andra (Ibid:497). Ett enastående framträdande av någon annan kan 

ibland få individen att tvivla på sin egen förmåga men också leda till att man kanske 

känner sig stolt över en person eller inspirerad. Vad är då avgörande för att någon 

annans framgång ska få individen att känna sig till freds med sig själv eller personligt 

utklassad? SEM The Self-evaluation Maintenance Model är en modell som försöker 

förklara hur människor reagerar när andra personer i vår omgivning uppvisar överlägset 

bättre prestationer än oss själva. För att det överhuvudtaget ska ha någon effekt på 

individens självutvärdering eller jaget som SEM väljer att kalla det så krävs det att 

individen är psykologiskt nära den överlägset bättre individen. Psykologiskt nära 

indikerar framförallt likheter, familjeband, delad ursprungsort eller något annat som 

leder till att man upplever ett starkt band mellan likheter hos en själv samt den andra 

personen som man jämför sig med. Desto närmre den överlägset bättre personen 

upplevs vara desto större potential finns att hen kommer påverka jaget negativt enligt 

SEM. Men vad avgör då riktningen i den negativa inverkan som kan påverka jaget? 

Genren är också en väldigt avgörande faktor. Om individen upplever att någon är 

överlägset bättre än sig själv inom ett område som är helt oviktig för personen och som 

hen själv inte definierar sig med så kommer någon annans framgång knappt att påverka 

person. Men om det är ett område som individen själv definierar sig med och strävar 

efter att vara bra på kan individen känna sig personligt hotad om någon närstående visar 

sig vara överlägset bättre inom det området (Ibid:498). Därför kan det ta hårt på unga 

personer som dagligen jämför sig med varandra på sociala medier, där det konkurreras 
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om allt från utseende, matbilder och träning. SEM menar dock att människan 

automatiskt försöker undvika upplevelsen av att andra vi jämför oss med ska framstå 

som bättre än oss själva. Detta gör individen genom att förminska andras framgång samt 

undantrycka den psykologiska närheten man har till den andre som presterar bättre än 

en själv. Dock sker detta bara när individen upplever den sociala jämförelsen som ett 

hot mot den egna självupplevelsen (Ibid:499).   

4. Tidigare forskning 
Kunda har tillsammans med forskaren Lockwood (Kunda & Lockwood, 1997) gjort 

undersökningar på hur individen påverkas av sociala jämförelser med kändisar och 

förebilder i magasin och på nätet. Dem menar att sociala jämförelser inte alls behöver 

resultera i negativa konsekvenser för individens hälsa och välbefinnande. Baserat på 

deras egen forskning hävdar de att om individen har en bra och stabil självkänsla kan 

sociala jämförelser leda till självförbättring, inspiration och motivation. Genom att 

individen ser och tar del av hur andra framgångsrika personer lyckas ta sig fram i livet 

är det lätt att inspireras och applicera det man tar del av i medierna på sitt eget liv för att 

driva sig själv framåt. Dock förtydligar de att det krävs en trygg och stabil självkänsla 

hos de människor som upplever och faktiskt menar att de förverkligar detta. En trygg 

och stabil självkänsla är dock något som inte alla har, speciellt inte om man är ung och 

inte riktigt hittat sin identitet, vilket gör att studien inte går att generalisera till en större 

del av befolkningen.  

 

Sociala medier ger idag möjlighet för individen att visa upp personliga profiler och 

presentera en bred uppsättning av information om sig själv från bästa tänkbara ljus. 

Prestationer av attityder, aktiviteter, personligheter, förhållandestatus, dagliga vanor och 

rutiner går att vinkla bäst individen själv vill (Acar, 2008). Intresset för det sociala 

nätverket, kontakterna och nyfikenheten i att se och ta del av vad andra gör verkar stort. 

Men de sociala medierna ger också plats för sociala jämförelser som inte går att mäta 

sig med de jämförelser vi gör i verkliga livet. Ivcevic & Ambady (2012) är två forskare 

inom socialpsykologi och populärkultur. De har båda forskat mycket inom ämnet och 

menar att den förskönade sida individen idag kan visa upp genom text och bilder på 

sociala medier ökar risken för jämförelser som kan komma att ha negativ inverkan på 
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individens hälsa och välbefinnande. Detta grundar sig i att jämförelserna som sker på 

sociala medier blir mycket mer extrema, vinklade och orealistiska på grund av de filter 

och försköningar vi idag har tillgång till via applikationerna jämfört med hur vi 

sammanliknar oss med varandra i verkligheten. Feinstein et al (2013) är bara några av 

många forskare som empiriskt lyckats bevisa att konsekvenserna av exponering för 

jämförelser på sociala medier kan leda till negativa konsekvenser. Bland annat 

förändring i fråga om ångest, depression, självkänsla, självutvärdering, välbefinnande 

och stress (Feinstein, et al 2013). 

 

Att svenskar och övriga världen använder sociala medier mer än någonsin är idag ett 

faktum. Applikationerna på mobilen bli allt fler och större delen av befolkningen 

bläddrar snabbt igenom facebook, instagram och snapchat så fort de får en lucka över på 

tunnelbanan, i hemmet eller under lunchrasten (Olsén, 2006). Hur påverkar detta 

multitaskande vårt psyke, hälsa och våra hjärnor? Hjärnforskaren Carr (2010) hävdar att 

multitasking som förekommer på sociala medier leder till ett kognitivt överflöd av 

information i hjärnan (Carr 2010:133). Utsätter individen hjärnan för en större mängd 

multitasking slutar succesivt hjärnan att ifrågasätta eller reflektera över den information 

och propaganda individen möter på sociala medier. Detta gör det lättare att påverkas av 

budskap som de dominerande institutionerna vill få publiken att internalisera (Carr 

2010:140). Rosen, Cheever och Carrier (2012) redogör för undersökningar och 

experiment som går i linje med Carrs uttalande. Även deras forskning inom 

multitasking har visat att de negativa effekterna för individen är många. Multitasking 

via sociala medier har i deras forskning visat sig bland annat ge upphov till problem 

som sömnsvårigheter, koncentrationssvårigheter och försämrad förmåga att ta viktiga 

beslut. Multitaskingprocessen har även visat sig vara beroendeframkallande om den 

brukas i större mängder (Rosen et al, 2012:106). Undersökningar som denna ligger 

bortom min studies fokus. Jag tycker trots detta att det är viktigt att nämna denna del av 

forskningen då det finns ett brett spektra kring hur individen på olika sätt påverkas av 

sociala medier idag.  
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5. Metod  

5.1 Kvantitativ metod  

Vid insamling av empirisk data kan man använda sig av antingen kvantitativ eller 

kvalitativ metod. Metoden väljs utefter undersökningens syfte och frågeställning samt 

vilket resultat man vill nå. Kvalitativ metod används ofta när man vill dyka ner på 

djupet i ett ämne och skapa förståelse för individens interaktion, perspektiv och 

värderingar kring olika fenomen. Forskarens tolkning är viktig inom denna typ av 

forskning (Alvesson & Sköldberg 2008:17). Föreliggande undersökningen utfördes 

enligt kvantitativ metod då det passade bäst för att besvara studiens syfte och 

frågeställning. Kvantitativ forskning bedrivs när man vill undersöka generella mönster 

hos sociala fenomen. Det är även en typ av forskningsmetod där statistiska och 

kvantifierbara resultat eftersöks (Borg & Westerlund, 2012:11).  

5.2 Urval 

I undersökningen deltog sammanlagt 73 personer, av dessa var 53 personer kvinnor och 

20 personer män. Medelåldern låg på 27 år (SD = 4,6). Dessa rekryterades genom ett 

tillgänglighetsurval bestående av högskolestudenter samt personer via kontakter i 

sociala medier. Jag valde att sprida enkäten via dessa plattformar då jag anser att de är 

mest lämpade för att nå den begärda målgruppen, det vill säga svenskar som brukar 

sociala medier dagligen. Urvalet visade sig dock vara snedfördelat och homogent då 

majoriteten utav deltagarna bestod utav kvinnor i åldrarna 20-29. 

 

Kön N Procent 

Man 20 27% 

Kvinna 53 73% 

Total 73 100% 

 

Ålder Yngst Äldst Medelvärde Standardavvikelse 

 20 år 48år 27 4,6 
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5.3 Material  

För att fånga upp användandet av sociala medier och stress utformades en enkät. I 

enkäten formulerades frågor som hör ihop samt följer en röd tråd där inspiration även 

hämtats från ett tidigare standardiserat, valid och ofta använt test (Bradburn, Sudman & 

Wansink, 2004:22-23). För att mäta stress användes inspiration från den svenska 

versionen av Burnout Questionnaire (SMBQ; Melamed et al., 1992) översatt av Grossi, 

Perski, Evengård, Blomkvist och Orth-Gomér (2003).  

 

Enkäten bestod av sammanlagt 19 frågor varav 14 stycken bestod av påståenden som 

var utformade för att mäta stress. Påståendena besvaras på en likertskala 1-5 som 

sträcker sig från "Stämmer inte alls " till "Stämmer precis". Exempel på påståenden ur 

denna skala är ”Jag upplever att sociala medier bidrar till att upprätthålla ideal kring 

kroppen”, ”Jag påverkas INTE av sociala medier” eller ” Jag upplever ibland krav på att 

jag som person bör göra en förändring utifrån det jag sett på sociala medier”. Ett antal 

frågor var negativt ställda på testet och var därför vända innan analys. Resterande frågor 

undersökte bakgrundsvariabler så som ålder, kön samt dagligt användande av sociala 

medier. Högt värde på testet innebär hög grad av stress. I analyserna sammanställdes 

Facebook, Instagram, Snapchat för att förtydliga den sammanlagda tiden varje person 

spenderar på sociala medier (SocMedTid). Genom att slå samman den tid varje individ 

spenderade på Facebook, Instagram och Snapchat fick jag fram ett nytt index som avsåg 

att mäta individernas tidsanvändning av sociala medier. Det nya indexet fick namnet 

SocMedTid i analyserna.  

5.4 Procedur   

Data samlades in genom en enkät som nåddes via en länk som respondenterna mottog 

via mail och facebook. Deltagarna mejlades även information om studiens syfte, etiska 

aspekter, att deltagandet var frivilligt och anonymt och kunde avbrytas när som helst. 

Enkäten kunde därmed besvaras vid individuellt tillfälle och plats. Sedan samlades data 

in via länken och kunde exporteras till Excel och slutligen in i SPSS där analys 

genomfördes. 
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5.5 Analys 

Undersökningen genomfördes enligt hypotetisk-deduktiv metod, vilket innebär att man 

härleder en eller flera hypoteser från en teori för att testa om de stämmer (Bryman 

2008:152). Vidare utfördes Pearsons korrelationsanalyser mellan alla variablerna för att 

se om det fanns något samband mellan variablerna samt undersöka styrkan i sambandet. 

Pearsons korrelationsanalyser mäter sambandet mellan två variabler på intervallnivå där 

korrelationskoefficienten kan variera mellan -1,0 och +1,0. 0 anger att det inte är något 

samband, 1 anger maximalt positivt samband och -1 anger maximalt negativt samband 

(Borg & Westerlund, 2012:371).  De oberoende variablerna utgjordes av den tid varje 

individ sammanlagt la ner på sociala medier (Facebook, Instagram, Snapchat), kön och 

ålder. Stress var den beroende variabeln. Hittar man två variabler som samvarierar med 

varandra menar man att det eventuellt kan finnas ett kausalt samband, alltså ett 

orsakssamband mellan dessa variabler (Ekström & Larsson, 2010:112). Det är just 

förmågan att kunna uttala sig om ett orsakssamband som är målet inom en stor del av 

forskningen och likaså i min undersökning (Borg & Westerlund, 2012:12). Vidare 

genomfördes en hierarkisk multipel regression i två steg för att beskriva tydligare hur 

sambandet såg ut. Regressionen beskriver den relativa styrkan hos sociala medier 

(SocMedTid), kön och ålder som prediktorer på stress samt hur stor del av den totala 

variansen i stress som (SocMedTid), kön och ålder förklarade. När man gör en 

hierarkisk multipel regression får man ett renare och tydligare resultat då man 

kontrollerar de oberoende variablernas inflytande på varandra för att kunna vara säker 

på att det inte är ett skensamband som uppkommit. Dock kan det finnas andra variabler 

som påverkar resultatet men poängen är att vi kan utesluta att de andra oberoende 

variablerna som använts i den här undersökningen inte influerar varandra (Ibid:420).  

5.6 Validitet och metodproblem  

Den problematik man ofta möter när man utför kvantitativa studier är vad som avgör 

om man kan lita på slutsatserna som dras från en viss undersökning (Borg & 

Westerlund, 2012:17). Man brukar mena att en undersökning har god eller dålig intern 

validitet. Intern validitet innebär med vilken sannolikhet vi kan lita på att det är den 

oberoende variabeln (i detta fall sociala medier) och inget annat som påverkar den 

beroende variabeln (stress). Det vill säga att vi kan dra slutsatsen om ett orsakssamband 

som inte beror på bakomliggande variabler (Borg & Westerlund, 2012:18). För att 
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undvika att den interna validiteten brister är det bäst att utföra experiment så att man 

kan kontrollera oberoende variabeln samt randomisera grupperna i experimentet. Det 

kräver dock ofta en större mängd tid och pengar än vad som var möjligt i föreliggande 

studie (Borg & Westerlund, 2012:13). Man bör även ta hänsyn till den externa 

validiteten som innebär att generalisera resultatet man fått fram från urvalet till 

populationen. Att kunna generalisera från det urval man gjort i undersökningen till en 

större population är något man ofta eftersträvar inom kvantitativ metod. Därför 

eftersträvas giltighet i att göra generaliseringar från det samband man påvisat till andra 

miljöer än den använda, andra individer samt andra sätt att mäta oberoende variabeln 

och beroende variabeln (Ekström & Larsson, 2010:88).  

 

I och med att jag valt sociala medier som informationsväg i utskicket av enkäten 

uppstod problematik i spridningen av formuläret. Bland högskolestudenter och 

personliga facebookkontakter blev urvalet dessutom väldigt begränsat och vinklat i just 

denna form av spridning då det är svårt att nå längre bort än vänners vänner, bortsett 

från specifika undantag. Studien hade även ytterligare begränsningar som gör att 

slutsatser bör dras med en viss försiktighet. Eftersom undersökningen var i 

självrapporteringsformat och i en tvärsnittsdesign är kausala samband svåra att bevisa. 

Det kan inte uteslutas att resultatet kan ha påverkats av bakomliggande variabler såsom 

dagsform, humör, årstid, negativa eller positiva emotioner och så vidare. Avsaknaden av 

kontroll av dessa variabler kan ha inverkat i uppkomna relationen mellan den tid 

individen spenderar på sociala medier och stress. En begränsning kan också utgöras av 

att självskattningsskalor av positiva egenskaper är känsliga för socialt önskvärda 

responser, vilket inte kontrollerades i studien En annan aspekt som kan ha påverkat 

resultatet är urvalet av deltagare som till viss del var litet, begränsat och vinklat. I 

framtida studier bör mer systematiskt slumpmässighet i urvalet eftersträvas. 
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6. Resultat  
Inledningsvis presenteras respondenternas åldersfördelning och användarfrekvens av 

sociala medier i följande deskriptiva tabeller. Variablernas frekvenser presenteras i 

procent för att skapa en uppfattning om åldersfördelningen samt hur de 73 personerna 

som har deltagit i undersökningen använder sociala medier. Tabellen visar att 80% av 

respondenterna var mellan 20-29 år gamla vilket tyder på att åldersspridningen tyvärr 

inte var tillräckligt stor. 

Tabell 1. Deskriptiv statistik över respondenternas åldersfördelning. 

 
 
 
 
 
 

 

Tabell 2. Deskriptiv statistik över respondenternas användarfrekvens av respektive 

socialt medie. 

 

 

 

 
 

 

 

 

I tabell 2 framgår att Facebook är det mest använda sociala mediet, följt av Instagram 

och sist Snapchat. Vidare kan siffror för de två första svarsalternativen läggas ihop 

vilket innebär att 71% använder Facebook dagligen 30 min eller mer, motsvarande för 

Instagram 48% och Snapchat 29%.  

 

 

 

 

Ålder  Antal Procent  
20-24år 20 27,4% 
25-29år 39 53,3% 
30-34år 11 15,1% 
35-48 3 4,2% 

 Facebook Instagram Snapchat 
Dagligen, mer än 1 h 27,4% 20,5% 5,5% 
Dagligen, 30 min – 1 h  43,8% 27,4% 23,3% 
Dagligen, mindre än 30 
min 

26,0% 34,2% 38,4% 

Ett fåtal gånger i veckan 2,7% 12,3% 5,5% 
Aldrig 0% 5,5% 27,4% 
Totalt  100% 100% 100% 
Medelvärde  3,96 3,45 2,74 
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Tabell 3. Deskriptiv statistik över stressindikatorer. Frekvenser, procentfördelning och 

medelvärden. 

 1 
Stämmer 
inte alls 

2 
Stämmer 
ganska 
dåligt  

3 
Stämmer 
delvis/delvis 
inte 

4 
Stämmer 
ganska 
bra 

5 
Stämmer 
precis 

 
Medelvärde  

1.Upprätthåller 
ideal.. 

0 2,7 16,4 64,4 16,4 3,95 

2.Räcker inte till.. 6,8 21,9 37 30,1 4,1 3,03 
3.Blir motiverad.. 1,4 21,9 53,4 21,9 1,4 3 
4.Påverkas inte av.. 1,4 5,5 12,3 47,9 32,9 4,05 
5.Jämför mig inte.. 2,7 2,7 15,1 50,7 28,8 4 
6.Prestationsångest.. 5,5 20,5 28,8 38,4 6,8 3,21 
7.Göra förändring.. 5,5 9,6 27,4 53,4 4,1 3,41 
8.Jämför mig med.. 
andra.. 

2,7 5,5 15,1 68,5 8,2 3,74 

9.Stress att 
prestera.. 

8,2 21,9 35,6 32,9 1,4 2,97 

10.Stjäl onödig tid.. 2,7 6,8 23,3 57,5 9,6 3,64 
11.Gillar att 
jämföra.. 

1,4 5,5 43,8 39,7 9,6 3,51 

12.Stress inte 
uppkopplad.. 

6,8 16,4 27,4 45,2 4,1 3,23 

13.Tråkigt och 
mindre värdefullt.. 

8,2 12,3 27,4 49,3 2,7 3,26 

14.Köpa nya 
produkter.. 

5,5 11 16,4 64,4 2,7 3,48 

 
Av tabell 3 framgår att majoriteten av deltagarna 80% upplever att sociala medier 

upprätthåller ideal kring kroppen. Detta förklarar även varför 34% upplever att dem inte 

räcker till ibland efter att ha kollat sociala medier. 77% hävdar att de jämför sig med 

andra på sociala medier och 45% upplever en prestationsångest på sociala medier. 

Dessa frekvenssiffror indikerar ganska tydligt att många deltagare upplever en stress på 

sociala medier. Item 3, 4, 5 och 11 var poängmässigt vända innan analys, deltagarna har 

svarat tvärtom på dessa frågor i relation till tabellhuvudet.  
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Pearsonkorrelationsanalyser genomfördes mellan alla variablerna i studien för att se 

styrkan i sambandet. 

 

Tabell 4. Deskriptiv statistik. Korrelationer. 

   1 2 3 4 5 6 7 
1. Ålder 

       2. Kön 0,129 
      3.Facebook -,301** -0,185 

   
    

4. Instagram -,447** -0,192 ,652** 
    5. Snapchat -,498** -0,179 ,527** ,693** 

   6. Stress -,24** 0,22 ,492** ,39** ,298* 
  7.SocMedTid -,494** -0,213       ,437**   

N = 73.  
*p < 0,05. **p < , 01. 
Kön: 0= man, 1= kvinna. 

              Av tabell 4 framgår att Facebook, Instagram och Snapchat korrelerade signifikant med 

stress; deltagare som spenderar mycket tid på sociala medier uppvisar också högre grad 

av stress. Förklaringen till det signifikanta sambandet som förelåg mellan (SocMedTid) 

och ålder kan bero på att de yngre respondenterna använder sociala medier i större 

utsträckning än de äldre respondenterna. Den negativa korrelationen som uppkom 

mellan kön och (SocMedTid) kan bero på att det generellt var fler kvinnorna som 

använde sociala medier än män.  

 

Eftersom både sociala medier (SocMedTid), kön och ålder korrelerade med stress 

genomfördes en hierarkisk multipel regression i två steg för att se den relativa styrkan 

hos respektive variabel; sociala medier (SocMedTid), kön och ålder som prediktorer på 

stress. I det första steget infördes (SocMedTid) och i det andra steget infördes kön och 

ålder. Det fanns en signifikant regression, resultatet (se Tabell 5) visade att R (som talar 

om ifall det överhuvudtaget föreligger ett samband) för hela modellen var ,543 och 

Adjusted R2 = ,265. (SocMedTid) (som talar om den oberoende variabels 

förankringskraft) som kontrollerades i steg 1 förklarar 19,1% av den totala variansen. 

Ålder och kön i steg 2 bidrog med ytterligare 10% till den förklarade variansen i stress. 
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Detta innebär att (SocMedTid), kön och ålder tillsammans förklarade 29,5% av den 

totala variansen i stress. (SocMedTid) visade sig dock vara den största prediktorn på 

stress följt av kön. Ålder visade sig inte vara en signifikant prediktor på stress. β är den 

standardiserade regressionskoefficienten som anger den relativa inverkan av respektive 

oberoende variabel (Borg & Westerlund, 2012:417). 

 

Tabell 5. Hierarkisk multipel regressionsanalys av stress. 

Prediktor ∆R² β p 
Steg 1 ,191 

   SocMedTid 
 

0,437 ,000 
 

     
     Steg 2 ,295 

   SocMedTid 
 

0,489 ,000 
 Kön 

 
0,330 ,002 

 Ålder 
 

-0,036 ,755 
 

 
  

  N = 73.  
Kön: 0= man, 1= kvinna. 

   

7. Slutsatser och diskussion  
Syftet med föreliggande studie var att undersöka sociala mediers inverkan på stress. 

Korrelationsanalyserna visade att sociala medier hade ett signifikant samband med 

stress, det vill säga höga poäng på stress samvarierade generellt med höga poäng på den 

tid deltagarna använde sociala medier. Denna samvariation bekräftades delvis i den 

multipla hierarkiska regressionsanalysen som visade att sociala medier och kön var 

signifikanta prediktorer på stress. Detta var i enlighet med hypotesen och tyder på att ju 

mer tid individen spenderar på sociala medier är länkad med högre grad av stress. Stress 

visade sig ha starkast inverkan på kvinnorna som upplevde sociala medier som mer 

stressande än männen. 

 

Dock visade regressionsanalysen att ålder inte har någon signifikant betydelse för stress, 

detta kan eventuellt bero på att antalet deltagare inte var tillräckligt stort samt att 

åldersfördelningen var väldigt liten. Korrelationsanalysen visade att det fanns ett 

signifikant negativt samband mellan ålder och stress samt ålder och sociala medier. 
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Något som eventuellt beror på att de yngre deltagarna använder sociala medier mer och 

inte så mycket för att de är unga.  

 

Samvariationen mellan sociala medier och stress som visades i regressionsanalysen är 

även i linje med tidigare forskning. Framförallt de yttranden som visat sig i tidigare 

studier av bland annat Feinstein et al (2013) som menar att just exponeringen för sociala 

jämförelser som sker på sociala medier kan leda till stress och ångest. Ivcevic & 

Ambady (2012) menar också att de sociala jämförelserna som förekommer på sociala 

medier blir mer extrema på grund av de filter och retuscher som användarna har tillgång 

till, något som ökar risken för jämförelser som kan komma att ha negativ inverkan på 

individens hälsa och välbefinnande. Även detta går i linje med fynden som framkom i 

min enkätundersökning där det visade sig att medelvärdena var generellt höga på de 

frågor som indikerade att mäta stress. Många av deltagarna upplevde att de jämförde sig 

med varandra på sociala medier och många menade att det inte var något de upplevde 

som tillfredställande, snarare prestationsfyllt och stressande.  

 

Det råder ingen tvivel om att svenska folket uppskattar användandet av sociala medier. 

Framförallt den flykt från vardagen det ger genom igenkänningen och samhörigheten 

(Gripsrud, 2011:72). Persson (2012) pekar på den problematik som uppstår när vi börjar 

jämföra oss med varandra i en filtrerad värld som knappt stämmer överens med 

verkligheten. Konsekvenserna för vissa människor blir stress, ångest och en känsla av 

otillräcklighet (Feinstein et al, 2013). I och med att vi spenderar allt mer tid på sociala 

medier blir gränsen mellan den digitala och verkliga världen allt svårare att dra 

(Persson, 2012:271). Hur vi tacklar de ohälsosamma problem som många tycks uppleva 

är något vi skulle behöva mer forskning kring. Går det att nå en balans på sociala 

medier där individen kan kombinera intresset och inspirationen hen exponeras för och 

samtidigt undvika den hektiska tävlingen om vems liv som är bäst, störst och vackrast? 

En stor del av befolkningen trivs ju med att surfa runt på olika sociala medier, som 

Lockwood och Kunda (1997) hävdar så kan det för många personer vara en stor 

inspirationskälla och motivation i livet att se andra människor presentera sina liv från 

bara den ljusa sidan. Detta visade sig även i min undersökning där 39,7% hävdar att de 

gillar att jämföra sig med andra på sociala medier (se tabell 3). Problematiken ligger 
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trots detta i den yngre generationen som utgör den största användargruppen på sociala 

medier samt riskerar att fara mest illa (Olsén, 2006:Lockwood & Kunda, 1997). 

 

Innebörden i att det förelåg ett samband mellan sociala medier och stress är svårt uttala 

sig om i denna studie eftersom det faktiskt inte går att uttala sig om orsaken till varför 

deltagarna uppvisade hög grad av stress. Det kan ha funnits andra orsaker som gjort att 

de utvecklat stress. Till exempel så kan arbets- och studieförhållanden, familjebakgrund, 

livsstil haft en stor inverkan. Även om sociala medier och stress korrelerade med 

varandra förelåg ingen nämnvärd problematik med multikollineritet i 

regressionsanalysen då både tolerans och VIF värdena uppvisade acceptabla nivåer. En 

annan aspekt som kan ha påverkat resultatet är urvalet av deltagare som i tabell 1 

framgår var majoritet kvinnor i åldrarna 20-29. I framtida studier bör mer systematiskt 

slumpmässighet i urvalet eftersträvas. 
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Bilagor 
 

Hej,  
 
Jag skriver min kandidatuppsats i medie och kommunikationsvetenskap. Min undersökning 
om sociala medier bygger på enkäten som följer nedan. Jag är tacksam om Du kan fylla i 
enkäten nedan. Den tar ca fem minuter att besvara och Du förblir anonym, Ditt deltagande är 
frivilligt och Du kan avbryta deltagandet närhelst du så önskar. Svaren används endast i 
forskningssyfte. Du kan ta del av resultaten senare genom att kontakta mig. Jag är enormt 
tacksam för din medverkan!  
 
Sophia Stridh 
sophiastridh@gmail.com  
 
• Ålder: 
• Kön:  
 
Hur ofta uppskattar du att du använder Facebook?  
• Dagligen, mer än 1 h 
• Dagligen, 30 min – 1 h  
• Dagligen, mindre än 30 min 
• Ett fåtal gånger i veckan 
• Aldrig 
 
Hur ofta uppskattar du att du använder Instagram?  
• Dagligen, mer än 1 h 
• Dagligen, 30 min – 1 h  
• Dagligen, mindre än 30 min 
• Ett fåtal gånger i veckan 
• Aldrig 
 
Hur ofta uppskattar du att du använder Snapchat?  
• Dagligen, mer än 1 h 
• Dagligen, 30 min – 1 h  
• Dagligen, mindre än 30 min 
• Ett fåtal gånger i veckan 
• Aldrig 
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Här kommer några påståenden om sociala medier, ange i vilken grad du instämmer 
eller inte instämmer i dessa påståenden?  

 
 1 2      3     4   5 
 Stämmer  Stämmer    Stämmer      Stämmer   Stämmer 
 inte alls   ganska dåligt         delvis/delvis inte      ganska bra   precis 

 
 
 
1.   Jag upplever att sociala medier bidrar till att upprätthålla ideal kring kroppen  

 
2.   Jag känner att jag inte räcker till ibland efter att ha kollat sociala medier  

 
3.   Jag blir motiverad av att kolla sociala medier 

 
4.   Jag påverkas INTE av sociala medier 

 
5.   Jag jämför mig inte med andra på sociala medier 

 
6.   Sociala medier ger mig prestationsångest  

 
7.   Jag upplever ibland krav på att jag som person bör göra en förändring utifrån det jag sett 

på sociala medier  
 

8.   Jag upplever att jag jämför mig med andra på sociala medier  
 

9.   Jag upplever ibland en stress att prestera på sociala medier  
 

10.  Sociala medier stjäl onödig tid som jag borde lägga på annat 
 

11.  Jag gillar att jämföra mig med andra på sociala medier  
 

12.  Jag upplever ibland en stress när jag INTE är uppkopplad mot sociala medier  
 
13.  Jag upplever ibland mitt liv som tråkigt eller mindre värdefullt på grund av sådant jag 

tagit del av om andras liv via sociala medier 
 

14.  Jag upplever ibland ett ökat behov av att köpa nya produkter (till exempel kläder, teknik, 
inredning osv) på grund av information jag tagit del av via sociala medier 
 
 


