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Abstrakt  

 
Syftet med den här studien var att göra en kvantitativ datainsamling för att kartlägga om det 

fanns ett samband mellan användning av sociala medier, spel- och studietimmar och stress hos 

gymnasieungdomar i årskurs 3. Mätinstrumenten som användes var Social Media Addiction 

Scale (SMAS) och Perceived Stress Scale (PSS) samt två frågor om elevernas spel-och 

studietimmar.  

     Resultatet visade att det inte fanns några korrelationer som gav stöd för hypoteserna förutom 

när det gällde kvinnor, men eftersom de var underrepresenterade var det inte en stark sådan. 

Enligt resultaten för samband mellan stress, medieanvändning, studietimmar och speltimmar för 

kvinnor och män fanns det ett medelstarkt positivt samband mellan medieanvändning och 

studietimmar (r=.556), vilket innebar att ju större användning av sociala medier kvinnorna hade 

desto fler studietimmar hade de.  

     Lämplig framtida forskning skulle kunna vara kvantitativa longitudinella studier för att få en 

bredare analys. Som komplement skulle en kvalitativ intervjustudie kunna användas för djupare 

analyser inom området. 

 

Nyckelord: användning av sociala medier, stress, speltimmar, studietimmar, gymnasieungdomar  
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Abstract 

 
The aim of this study was to make a quantitative data collection to investigate the relationship 

between social media usage, time spent gaming, time spent studying and stress of upper 

secondary school students in grade 3. Two survey methods which were used in the study were 

Social Media Addiction Scale (SMAS) and Perceived Stress Scale (PSS) and two questions 

concerning time spent gaming and time spent on homework.  

     The result showed no significant correlations to support the hypotheses except for women but 

as they were underrepresented the correlation was insignificant. According to the results as for 

the relationship between social media usage, time spent gaming, time spent studying and stress 

of upper secondary school students for men and women a medium strong positive correlation 

(r=.556) between social media usage and time spent on homework was found in the study which 

implies that the more social media usage for women, the more time spent studying. Future 

research should consider quantitative longitudinal studies for broader analyses. Qualitative 

studies with interviews would help achieving a deeper analysis in the field. 

 

Keywords: social media usage, stress, time spent gaming, time spent studying, upper secondary 

students 
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         Introduktion  

Användningen av mobiler och digital kommunikation ökar alltmer i vardagslivet. Samtidigt ökar 

oron för hur kommande generationer kommer att påverkas av denna förändring och utveckling 

(Statens medieråd, 2019). Det faktum att allt fler flyttar över användningen av spel och rörlig 

bild till nätet innebär att tiden som tillbringas på internet fortsätter att öka. Definitionen av 

högkonsumtion av digitala medier har definierats som om man använder dem mer än tre timmar 

per dag, vilket i vissa avseenden är en inaktuell definition. Den medieanvändning, som för några 

år sedan var anmärkningsvärt hög, har nu blivit det “normala”, det vill säga en förskjutning av 

begreppet högkonsumtion har gjorts. Förskjutningen har inneburit att medieanvändningen idag 

har blivit en alltmer integrerad del av barns och ungdomars vardag. Man kan konstatera att 

internetanvändningen har blivit mer transparent det vill säga att det är svårt att veta om man är 

online eller offline (Statens medieråd, 2019). 

     Den dagliga mobilanvändningen är sedan 2014 över 95% bland 17-18-åringar. Det finns 

skillnader mellan kön när det gäller mobilanvändning där en högre andel av flickor uppger att de 

skickar sms, tar bilder och använder sociala medier i betydligt högre grad än pojkar. Pojkar 

däremot spelar mer spel än flickor per dag. När det gäller dataspel, tv-spel och mobilspel är det 

fortfarande så att pojkar spelar i högre utsträckning än flickor. Jämfört med tidigare 

undersökningar har pojkars spelande minskat och 2014 har spelandet minskat med 9 % bland de 

som är 17-18 år, medan motsvarande minskning inte ses hos flickor. Dock spelar 73% av 

pojkarna upp i myndighetsåldern. (Statens medieråd, 2019). Användningen av sociala medier är 

hög och bland 17-18- åringar är siffran 97%. En större andel flickor än pojkar använder sociala 

medier. Snapchat, Instagram och Youtube är de vanligaste sociala medierna. När det gäller 

användning av mobiltelefonen är den nära 100% hos 17-18- åringar. Angående frekvensen av 

medieanvändningen utanför skoltid, kan man konstatera att en av de vanligaste aktiviteterna man 

ägnar sig är sociala medier, att lyssna på musik och att se på youtube-klipp. Cirka 90 % av 

17-18-åringarna uppger att de gör det varje dag och 95% av 17-18 åringarna använder 

mobiltelefonen varje dag (Statens medieråd, 2019). 

     I en studie undersökte man effekten av användningen av sociala medier på stress och oro hos 

universitetsstudenter. I enkäten deltog 487 studenter på Management school på universitetet i 
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Karabuk i Turkiet. I studien användes dels Perceived stress scale (PSS) för att mäta stress 

(Cohen, S., Kamarck, T., & Mermelstein, R., 1983) och dels Continuous Anxiety Inventory, 

(CAI), vilket är en variant av State-Trait Anxiety Inventory (STAI), (Spielberger et al., 1983) för 

att mäta oro och ångest. Resultatet visade att det fanns ett samband mellan tid, frekvens och ökad 

stress och oro. Hur stor ökningen av stress och oro var berodde på vilken typ av sociala medier 

som användes. Aydogan och Buyukyilmaz (2017) menade att begränsningar i studien var att man 

till exempel inte mätte stress och oro hos studenterna när de inte använde sociala medier eller att 

man inte använde en kontrollgrupp. Därför kunde man inte säkerställa något orsakssamband. 

Man kunde dock anta att tonåringar med låg self-efficacy, oro och ångest i det dagliga livet, var 

mer benägna att använda sociala medier i högre utsträckning (Aydogan & Buyukyilmaz, 2017). 

     När wifi introducerades och fick genomslagskraft i mobiler innebar det att tillgängligheten 

utvidgades till att man när som helst och var som helst kunde använda Internet och sociala 

medier, vilket även innebar att de blev det perfekta mediet för de som var i riskzonen att bli 

Internetberoende (Aydogan & Buyukyilmaz, 2017). Tillgängligheten innebar att mobiler kunde 

användas överallt när man hade en stund över (Micro time slot) vilket kunde leda till en 

tvångsmässig mobilanvändning, vilken i sin tur påverkade minskad social interaktion samt 

akademisk prestation negativt (Al-Menayes & Jamal, 2015). 

     I en annan studie undersöktes hur effekten av användning av sociala medier påverkar 

prestation på akademiska studier. Man undersökte även hur aktivitet på och beroende av sociala 

medier påverkar prestation på akademiska studier. I studien deltog 1327 universitetsstudenter i 

Kuwait. Det var 30% män och 70% kvinnor som deltog i studien. I enkäten besvarades frågan 

hur mycket tid man spenderade på sociala medier per dag. Enkäten man använde var The Social 

Media Engagement Questionnaire (SMEQ), vilken mätte i vilken utsträckning man använde 

sociala medier dagligen. För att mäta beroende av sociala medier användes skalan Social Media 

Addiction Scale (SMAS), vilken var en variant av the Internet Addiction Internet Addiction Test 

(IAT) (Young, 2009). Resultatet visade, för det första, att andelen tid man använde på sociala 

medier påverkade akademiska studier negativt. För det andra undersökte man hur aktiviteter på 

sociala medier påverkade akademiska prestationer och här fann man inget signifikant samband. 

För det tredje undersökte man också beroende av social medier och hur det påverkade 
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akademiska prestationer och man kunde konstatera att beroendet av sociala medier påverkade 

akademiska prestationer negativt (Al-Menayes & Jamal, 2015). 

     I en studie undersökte man beroende av sociala medier hos gymnasieelever och variablerna 

ålder, klass, skola och kön och internetanvändning i snitt per dag (Afacan & Ozbek, 2019). 

Enkäten Social Media Addiction Scale (SMAS) användes och urvalet var 565 studenter på tre 

gymnasier i Kirsehir i Turkiet. Resultatet var att man inte fann någon signifikant skillnad 

gällande kön och totalpoängen på SMAS visade låg nivå av beroende. I studien fann man ett 

signifikant samband mellan gymnasieelevers internetanvändning i snitt per dag och beroende av 

sociala medier. Man konstaterade att den snabba teknikutvecklingen och tillgängligheten det vill 

säga att enkelt öppna ett konto på sociala medieplattformar, ökar intresset att dagligen använda 

sociala medier. Följaktligen kunde sociala medieplattformar visa sig vara beroendeframkallande 

för en del istället för att vara plattformar för kommunikation och nöje (Afacan & Ozbek, 2019). 

     I en onlinebaserad enkätundersökning deltog 300 universitetsstudenter, där man undersökte 

sambandet mellan mobilberoende, upplevd stress och tillfredsställelse med livet (Samaha & 

Hawi, 2017). För att mäta stress användes Perceived stress scale (PSS) vilket var ett av de mest 

använda mätinstrumenten när det gällde att mäta stress (Cohen et al., 1983). Resultatet av 

undersökningen visade att det fanns ett positivt samband mellan mobilberoende och stress, samt 

ett negativt samband mellan upplevd stress och tillfredsställelse med livet. Man fann också att 

högre mobilberoende relaterade till lägre studieprestation. Slutligen fann man även ett positivt 

samband mellan studieprestation och tillfredsställelse med livet (Samaha & Hawi, 2017).  

     I en empirisk studie undersöktes konstruktet Fear Of Missing Out (FOMO). Det var 296 

psykologistudenter, vid Midwestern University, som fyllde i en online enkät på Internet. 

Mätinstrumentet var ett självskattningsformulär där FOMO, frekvens och Problematic 

Smartphone Usage (PSU), stress, depression och oro skattades. Resultatet visade ett samband 

mellan FOMO, upplevd stress, grubblande och tristess (Elhai, Levine, Rozgonjuk & Hall, 2018). 

Man kunde även visa att stress var relaterad till Facebookanvändning, som kunde kopplas till en 

särskild typ av stress kopplad till FOMO (Beyens, Frison & Eggermont, 2016). En konsekvens 

av FOMO kunde vara upplevd social isolering (Elhai et al., 2018). 
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     Mobilberoende var en av de vanligaste beroendena som fick till följd till exempel depression, 

oro samt ledde till sämre akademisk prestation. I en studie undersökte man risken för att bli 

mobilberoende (smartphone use disorder) hos universitetsstudenter genom att man undersökte 

sambandet mellan frekvensen av mobilanvändning och ett antal variabler. Det var 150 studenter, 

från två universitet i Timisoara, som deltog i studien. Studenterna fyllde i två olika enkäter 

Mobile Phone Dependence Questionnaire (MPDQ) och International Stress Management 

Association Questionnaire (ISMA). Resultatet var att en relativt hög andel av studenterna var i 

riskzonen att utveckla mobilberoende och att det fanns ett signifikant samband mellan 

mobilberoende och stress (Gligor & Mozoș,  2018). 

     I en studie undersöktes om det fanns ett samband mellan användning av sociala medier, stress 

och sömnbesvär. Totalt deltog 1441 ungdomar, i åldern 11-15 i Holland, i en longitudinell 

tvärsnittsstudie. De fyllde i en enkät med tre till fyra månaders intervall. Resultatet visade att det 

fanns ett positivt samband mellan användningen av sociala medier, stress och insomningslatens 

samt dagtrötthet, dock bara hos flickor (Van der Schuur, Baumgartner & Sumte, 2019). 

   I en studie var syftet att undersöka vad som predicerar ökad social stress i vardagen och 

deltagarna var 278 ungdomar, från Holland. Resultatet visade att ungdomar, i högre grad, 

upplevde ökad social stress när de var tillsammans med skolkamrater, på vardagar, samt på 

morgonen (Van Roekel, Ha, Verhagen, Kuntsche, Scholte & Engels, 2015). 

     Enligt Livingston (2019) spenderade amerikanska ungdomar som var 15-17 år en timme varje 

dag i snitt med att göra läxor och plugga under skolåret det vill säga från september till juni. De 

spenderade 5,45 timmar på fritidsaktiviteter per dag, varav tre timmar på skärmtid det vill säga 

på Internet med till exempel spel och att se på videor. På helgerna var skärmtiden fyra timmar. 

Det fanns en könsskillnad gällande fritidsaktiviteter där pojkar tillbringade sex timmar jämfört 

med flickors fem timmar per dag. Det var en timmes skillnad mellan pojkar och flickor och 

orsaken var att pojkar tillbringade en timme mer per dag med skärmtid (Livingston, 2019).  
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Syfte och frågeställning 

Tidigare forskning belyser med tydlighet att sambandet mellan användning av sociala medier, 

spel-och studietimmar och stress är mångfacetterat och komplext. Syftet med denna studie var 

således att kartlägga om det fanns ett samband mellan användning av sociala medier spel-och 

studietimmar och stress hos gymnasieungdomar i årskurs 3. 

      Eftersom man kunde konstatera att det fanns ett samband mellan användning av sociala 

medier, spel-och studietimmar och stress innebar det att man kunde ställa följande hypoteser;  

 

Hypotes 1  

Det finns ett samband mellan användande av sociala medier och stress hos gymnasieungdomar i 

årskurs 3 

Hypotes 2  

Det finns ett samband mellan antal speltimmar och stress hos gymnasieungdomar i årskurs 3 

Hypotes 3  

Det finns ett samband mellan antal studietimmar och stress hos gymnasieungdomar i årskurs 3  
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Metod 

Deltagare   

Urvalet för denna studie begränsades till elever som var över 18 år och som gick i årskurs 3 på 

gymnasiet, Avgränsningen som  gjordes innebar att deltagande respondenter då var myndiga. 

Alternativet att göra en jämförande undersökning mellan elever i till exempel årskurs 1 och 

årskurs 3 på gymnasiet valdes bort på grund av etiklagar kring till exempel omyndiga elever och 

samtyckeslagen. Datainsamlingen gjordes på en gymnasieskola som har cirka 800 elever i en 

mellanstor stad i södra Sverige. Respondenter var elever från två klasser på yrkesförberedande 

program samt två klasser på studieförberedande program. Från yrkesprogrammen var det elever 

från el- och energiprogrammet och barn- och fritidsprogrammet och från det studieförberedande 

programmet var det två klasser från teknikprogrammet.  

     Studien baserade sig på ett bekvämlighetsurval vilket hade fördelen att det var tidsbesparande 

men nackdelen var att resultatet således inte var generaliserbart. Att använda bekvämlighetsurval 

var lämpligt för studiens syfte, vilket var att undersöka sambandet mellan elevernas användning 

av sociala medier, antalet spel- och studietimmar och upplevda stress. Frågeformuläret delades 

ut, klassvis, till totalt 88 elever men på grund av felaktigheter i svarsalternativen ledde detta till 

ett bortfall på 22 elever. Den fullständiga svarsfrekvensen blev 64 elever, 13 kvinnor (20,3%) 

och 51 män (79,7%). Tidpunkt för datainsamlingen var måndagen den 26/11 och tisdagen den 

27/11,  2019. 

     Eleverna gick i årskurs 3 och enkäterna delades ut i slutet av november det vill säga i slutet av 

terminen, vilket innebar att de gjorde sina sista examinationer innan jullovet. Undersökningen 

gjordes i skolmiljö det vill säga i ett klassrum.  
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Instrument 

För att mäta användning och beroende av sociala medier användes en kortare version av 

instrumentet Social Media Addiction Scale (SMAS), utvecklad av Tutgun-Unal år 2015 (Afacan 

& Ozbek, 2019). I den här studien bestod enkäten av 25 frågor. Den interna konsistensen har 

uppmätts till α = .97. I enkäten besvarade respondenterna frågor som exempelvis “Jag 

kommunicerar med mina vänner genom sociala medier”, “Jag tycker om att spendera tid på 

sociala nätverkssajter” och “Jag känner att jag har en sämre kontakt med mina vänner när jag inte 

har tillgång till sociala medier”. Skattningsskalan var en femgradig Likertskala enligt följande: 

Instämmer inte alls, Instämmer delvis inte, Varken eller, Instämmer delvis, och Instämmer helt. 

     En översättning gjordes från engelska till svenska av de 25 frågor som valdes ut och användes 

i undersökningen. Att översätta en enkät innebar eventuella risker för misstolkningar, oklarheter 

och svårigheter. För att kunna validera översättningen på ett så sanningsenligt sätt som möjligt 

skulle det krävas att man översatte samt validerade enkäten till exempel enligt de tio steg som 

tagits fram av the Translation and Cultural Adaptation group, the TCA Group (Wild et al., 2005). 

     För att mäta upplevd stress användes instrumentet Perceived Stress Scale (PSS). 

Mätinstrumentet utformades av Cohen, Kamarck & Mermelstein (1983) och det är ett av de mest 

använda instrument att mäta upplevd stress med. Originalversionen har visat god reliabilitet och 

validitet (Cohen et al., 1983). Syftet med PSS-testet var att mäta och bedöma i vilken 

utsträckning personen hade upplevt stress i sitt liv under den senaste månaden. I den här studien 

valdes 10 items-versionen, PSS-10, vilket är en svensk översättning och anpassning av 

originalets PSS-14. PSS-10  har visat god intern validitet (Nordin & Nordin, 2013). I enkäten 

besvarade respondenterna frågor som exempelvis “Hur ofta har du under den senaste månaden 

känt dig nervös och stressad?” och skattningsskalan är följande; 0= aldrig, 1= nästan aldrig, 2= 

ibland, 3= ganska ofta och 4= väldigt ofta dvs en femgradig Likertskala. Frågorna berörde såväl 

positiva upplevelser som negativa. Ett antal frågor var omvända frågor; 4,5,7,8 (Aldrig=4, nästan 

aldrig= 3, ibland=2, ganska ofta=1, väldigt ofta= 0). Den interna konsistensen hade uppmätts till 

Cronbachs alfa α = 0,84 (Nordin & Nordin, 2013). Maxpoängen på testet var 40 poäng, vilket 

representerar den högsta möjliga stressnivån för enkätundersökningen. 
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     Enkäten kompletterades dessutom med ytterligare två frågor för att mäta deltagarnas spel-och 

studietimmar under en vecka. Frågorna var följande: “Hur många timmar lägger du ner på att 

plugga efter skoltid, under en vecka?” och “Hur många timmar lägger du ner på att spela (mobil-, 

konsol- och dataspel) efter skoltid, under en vecka?” 

     Sammanfattningsvis innebar detta att två skalor respektive två frågor användes för att mäta 

sambandet mellan användning av sociala medier, spel-och studietimmar och stress.  

 

Procedur  

Enkäten bestod av tre delar, dels två skalor samt två egna frågor, vilka sattes samman till en 

enkät. Detta innebar att enkäten gav fyra mätvärden, samt kön för att mäta användning av sociala 

medier, spel-och studietimmar och stress per vecka. SMAS-SF-skalan som mätte  användning av 

sociala medier översattes och utformas så att enkäten var tydlig och lättförståelig. Den sattes 

samman med PSS-10 och våra två egna frågor.  

     Datainsamlingen genomfördes av en gymnasielärare på gymnasieskolan under två dagar i 

slutet av november 2019. Enkäterna delades ut under lektionstid tillsammans med information 

om studien och enkäterna fylldes i anonymt och frivilligt av eleverna under cirka 15 minuter.  

 

Etik  

De fyra forskningsetiska principerna det vill säga informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet följdes (Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet 

följdes vilket innebar att eleverna informerades om syftet med studien. Eleverna informerades 

om samtyckeskravet det vill säga att deras deltagande var frivilligt och att de således hade 

möjlighet att inte delta i undersökningen. Alla elever gav samtycke till att delta i studien. De 

informerades också om konfidentialitetskravet det vill säga att de deltog anonymt och att deras 

identitet var skyddad och att deras uppgifter skulle komma att lagras på ett säkert sätt det vill 

säga inte på nätet utan förvaras på säker plats. Inga personuppgifter efterfrågades utan istället 

sattes ID-nummer på enkäterna i efterhand. Slutligen informerades eleverna om att enkäterna 

endast skulle användas för den här studien och att det fanns möjligheter att få ta del av resultat 

och slutsatser när studien var färdig, det vill säga nyttjandekravet. 

11 



  Resultat 

Cronbach´s alpha för medieanvändning (SMAS-SF) visades α = 0,909 samt för stress (PSS) 

visades α = 0,785. Detta värde är över det önskvärda Cronbach´s alpha på 0.60 (Aron, Coups & 

Aron, 2014). Eftersom frågorna för hur mycket deltagarna studerade per vecka (Studietimmar) 

och hur mycket deltagarna spelade per vecka (Speltimmar) var öppna frågor så hade de inget 

alpha-värde.  

 

Tabell 1. Deskriptiv statistik samt resultat av antalet (n), medelvärden (M), standardavvikelse 

(SD) och Cronbach’s alpha (a). 

 

Skalor n M SD a 

 

Medieanvändning 64 59,83 15,936 0,909 

Stress 64 15,94 6,099 0,785 

Studietimmar 64 3,92 3,993 - 

Speltimmar 64 14,34 14,260 - 

 

Note. Studietimmar och speltimmar är inga skalor, därför visas inte ett alpha-värde. 

 

Enligt resultaten i tabell 2 för samband mellan medieanvändning, studie- och speltimmar och 

stress, fanns det enligt tabell nedan inte några signifikanta värden. Det fanns därför inte några 

samband mellan dessa värden. 
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Tabell 2. Samband mellan medieanvändning, stress, studietimmar och speltimmar  

 

Skalor 1 2 3 4 

 

1. Medieanvändning    - .195 -.100 .440 

2. Stress .195    - -.069 .190 

3. Plugga -.100 -.069    - .225 

4. Spela .440 .190 .225    - 

 

Note. Korrelationen mellan medieanvändning, stress, plugga och spela för deltagarna i studien (n=64) är 

presenterade i den övre tabellen 

 

Enligt resultaten i tabell 3 för samband mellan stress, medieanvändning, och studietimmar och 

speltimmar för kvinnor och män, fanns det ett medelstarkt positivt samband för kvinnor mellan 

medieanvändning och studietimmar  (r=.556), vilket innebar att ju högre medieanvändning 

kvinnorna hade desto mer studerade de. Övriga resultat visade inga signifikanta samband.  
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Tabell 3. Samband mellan medieanvändning, stress, studietimmar och speltimmar för kvinnor 

och män 

 

Skalor n 1 2 3 4 

 

Kvinnor: 

1. Medieanvändning 13    - .323 .556* .377 

2. Stress 13 .323    - .224 .454 

3. Plugga 13 .556* .224    - -.156 

4. Spela 13 .377 .454 -.156    - 

Män: 

1. Medieanvändning 51    - .163 -.129 -.014 

2. Stress 51 .163    - -.058 .185 

3. Plugga 51 -.129 -.058    - .239 

4. Spela 51 -.014 .185 .239    - 

 

Note. *=p<.05 
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Diskussion 

 

Resultatet i vår studie visade att det inte fanns några samband mellan de hypoteser som testades. 

Hypotes 1, att det fanns ett samband mellan användandet av sociala medier och stress kunde inte 

styrkas enligt det resultat vi fann. Vi kunde heller inte styrka hypotes 2 vilken innebar att det 

fanns ett samband mellan stress och antal speltimmar. Hypotes 3, att det skulle finnas ett 

samband mellan stress och antal studietimmar, kunde inte heller styrkas av resultaten som 

hittades i denna studie. Det saknades samband på alla hypoteser, det enda sambandet som dock 

kunde hittas var ett medelstarkt positivt samband mellan medieanvändning och studietimmar för 

kvinnor, vilket inte var relevant i vår studie, men ändå kan nämnas.  

     En förklaring till resultatet, i vår studie, kan vara att det var ett stort bortfall i deltagandet, 

vilket försvagade studiens generaliserbarhet. Det fanns elever som inte svarade på frågan om kön 

och som svarade felaktigt på frågorna. Anledningen till detta kan vara att eleverna inte läste 

instruktionen tillräckligt noggrant, att det var för många frågor eller att formuleringen upplevdes 

som otydlig. Vidare var det en snedfördelning i urvalet mellan män och kvinnor, vilket innebar 

att man inte kunde mäta variabeln kön. Formuläret Student Form (SF) som användes var 

möjligen mer anpassat för universitetsstudenter än för gymnasieelever. 

     Det man dock kunde se i resultaten var att eleverna hade mycket speltimmar och använde 

sociala medier mer jämfört med antal studietimmar vilket kunde ge belägg för att datorspel och 

medieanvändning hade en stor påverkan på stress hos dagens ungdomar. En förklaring till detta 

kan vara att det inte var spelandet i sig som var orsaken till stress utan att spelandet nästan blev 

som en verklighetsflykt för att man skulle klara av pressen med studierna, Resultatet visade trots 

allt en lägre stressnivå hos eleverna (M=15,94 SD=6,099). Det var dessutom mera givande att 

spela och därför drogs ungdomar väldigt lätt till spel.  
 

Metoddiskussion 

I studien användes ett bekvämlighetsurval eftersom det fanns kontakter med lärare och tillgång 

till deltagare och skola. För att få ett bredare, mer representativt urval och undvika selektionsbias 

skulle man ha kunnat ökat det kvantitativa urvalet det vill säga använda en ökad andel deltagare i 
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undersökningen, haft en jämnare fördelning av kön samt använt ett bredare urval av 

gymnasieprogram och undersökt flera skolor, vilket skulle ha ökat reliabiliteten och validiteten.  

     En annan faktor värd att notera för resultatet i vår undersökning var valet av tidpunkt för 

studien. Den här mätningen gjordes i slutet av november det vill säga i slutet av höstterminen i 

årskurs 3, vilket innebar att eleverna hade många examinationer innan jullovet. Tidpunkt på 

dagen för undersökningen var olika i olika klasser, vilket även kunde påverka resultatet då 

tidigare studier visade att ungdomar, i högre grad, upplevde ökad social stress på vardagar när de 

var tillsammans med skolkamrater (Van Roekel et al., 2015). I vår studie fyllde eleverna i 

enkäterna en vardag tillsammans med klasskamrater, i klassrumsmiljö. Datainsamlingen skedde 

således i den miljö samt vardag eleverna, upplevt som stressfyllda, något att beakta (Van Roekel 

et al., 2015). Om datainsamlingen gjorts i annan miljö vid annan tidpunkt, under andra 

omständigheter hade utfallet eventuellt blivit annorlunda. 

     Mätinstrumentet SMAS SF, användes för att mäta användning och beroende av sociala 

medier och i den här studien bestod enkäten av 25 frågor. Social Media Addiction Scale (SMAS) 

är utvecklad av Tutgun-Unal år 2015 (Afacan & Ozbek, 2019). Gällande instrument användes 

SMAS med en femgradig Likertskala. SMAS har använts i tidigare studier till exempel 

Al-Menayes & Jamal (2015) där resultatet bland annat visade att andelen tid man använde på 

sociala medier påverkade akademiska studier negativt samt att beroendet av sociala medier 

påverkade akademiska prestationer negativt (Al-Menayes & Jamal, 2015). Afacan & Ozbek 

(2019) visade bland annat ett signifikant samband mellan gymnasieelevers internetanvändning i 

snitt per dag och beroende av sociala medier (Afacan & Ozbek, 2019). Fördelen med SMAS, i 

vår studie, var att instruktionen var lätt att förstå och enkäten tog inte lång tid att fylla i. 

Nackdelen med självskattningsskalor är att de ger utrymme för olika tolkningsmöjligheter av 

frågorna.  

     PSS-10 användes som mätinstrument och mätte generellt mående hos gymnasieelever, om än 

i skolmiljö, så var frågorna inriktade på stress av allmän karaktär. PSS-10 handlar om upplevda 

tankar och känslor kring stress i allmänhet. Med PSS-10 användes en femgradig Likertskala. PSS 

är ett av de mest använda mätinstrumenten för att mäta stress. Det har bland annat använts i en 

tidigare studie där man fann ett positivt samband mellan mobilberoende och stress (Samaha & 
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Hawi, 2017). Fördelen med PSS-10, i vår studie, var att det var en kort, enkel och tydlig enkät att 

fylla i för deltagarna. Instruktionen var lätt att förstå och enkäten tog inte lång tid att fylla i. 

Nackdelen med självskattningsskalor är att de ger utrymme för olika tolkningsmöjligheter av 

frågorna.  

     Gällande de två frågor som ställdes “Hur många timmar lägger du ner på att plugga efter 

skoltid, under en vecka?” och “Hur många timmar lägger du ner på att spela (mobil-, konsol- och 

dataspel) efter skoltid, under en vecka?” kan man konstatera att det hade varit tydligare och 

lättare att att mäta om man ha haft en tidsskala till exempel likt en Likertskala där eleverna fick 

välja ett tidsintervall iställer för att ange antal timmar. Några elever angav till exempel “många 

timmar” som svar vilket innebar att det blev för många bortfall. Med ett tidsintervall hade detta 

kunnat undvikits. 

 

Framtida forskning 

Longitudinella studier över tid till exempel under ett läsår eller över tre år på gymnasiet skulle 

vara intressant att mäta för att kunna analysera eventuella förändringar över tid. Eftersom 

deltagarna, i detta fall elever på gymnasiet, befinner sig på samma plats, är det möjligt att göra en 

longitudinell studie där man mäter samma klasser. Studier kunde visa om det var någon skillnad i 

början av läsåret jämfört med i slutet av läsåret när det gäller speltimmar och tid på sociala 

medier jämfört med studietimmar och att det dessutom fanns ett samband med ökad stress. Man 

skulle kunna göra en kvantitativ undersökning för att försöka hitta orsaker till stressen om det 

kan vara till exempel betygskrav, skola, hem eller fritid eller annan press som stressar eleverna. 

Ytterligare orsaker skulle till exempel kunna vara ångest inför framtiden och klimatfrågor.  

     Det skulle även gå att kombinera enkäter med intervjuer för att få en djupare förståelse till 

varför eventuell stress finns i skolan. Ett annat alternativ är att undersöka faktisk skärmtid genom 

att avläsa använd tid på sociala medier, mobiler eller datorer under en vecka. En intervjustudie 

skulle kunna användas för att få kvalitativa analyser som skulle kunna söka svar på varför 

eleverna eventuellt upplever ett samband mellan användning av sociala medier och stress. Man 

kan undersöka om de upplever en större stress i årskurs 3 när de, efter gymnasiet, står inför inför 

eventuella fortsatta studier på högskola eller universitet, inför arbetsmarknaden eller inför 
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framtiden i allmänhet? Man skulle dessutom kunna göra en intervjustudie där man frågar 

eleverna om de upplever sociala medier och stress som något positivt eller negativt. Att ställa 

frågor som mäter hur deltagarna upplever att användning av sociala medier och stress påverkar 

dem kan också ge viktig information inom området. 

 

Slutsats 

Resultatet i studien visade att det inte fanns några samband som kunde styrka hypoteserna. 

Denna studie kunde inte visa några signifikanta samband som var relevanta till studiens 

hypoteser och en anledning till det kan vara att det var ett stort bortfall i deltagandet, vilket 

försvagade studiens generaliserbarhet. En annan anledning kan vara att ett bekvämlighetsurval 

tillämpades samt val av tidpunkt för enkäten kan vara ytterligare en anledning. Vidare forskning 

behövs för att fortsätta att undersöka detta område.  
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