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Ida Edlund 

 

Flexibiliteten i dagens arbetsliv bidrar till att en individs livsdomäner allt mer träder in i varandra, till stor 
del genom informations- och kommunikationsteknologin och sociala medier. Syftet med denna studie var 
att undersöka huruvida det finns ett samband mellan användningen av sociala medier på arbetet och 
skattad stressnivå hos arbetande individer. En elektronisk enkät innehållande bakgrundsvariabler, 
egenkonstruerade frågor kring sociala medier samt Perceived Stress Scale mailades ut till 111 deltagare, 
varav 93 personer besvarade den. Bland bakgrundsvariablerna återfanns inte några samband mellan 
varken skattad stressnivå eller användningen av sociala medier. Analys med korstabell och χ2-test visade 
på ett signifikant samband mellan skattad stressnivå och användning av sociala medier. Ett signifikant 
positivt samband hittades mellan skattad stressnivå och antal minuter per arbetsdag som ägnas åt att 
använda sociala medier (r = ,239, p < ,05). Sociala medier kan därmed fungera både som hjälpmedel för en 
individ när denna försöker balansera gränserna mellan sina livsdomäner, men även försvårande när 
användningen tar upp för mycket tid. 

The flexibility of today's working life is a contributing factor to why individuals’ life domains increasingly 
enter into one another, largely through information and communication technology and social media. The 
purpose of this study was to examine whether there is a correlation between the use of social media at 
work and estimated stress level of working individuals. An electronic questionnaire containing 
background variables, self-constructed questions about social media and the Perceived Stress Scale was 
distributed to 111 participants by email, of which 93 people responded to it. Among the background 
variables no relationship were found between either estimated stress level or the use of social media. 
Analysis with cross table and χ2-test showed a significant association between estimated stress levels and 
the use of social media. A significant positive correlation were found between estimated stress level and 
number of minutes per day devoted to using social media (r =, 239, p < .05). Social media can thus serve 
both as an aid to an individual when trying to balance the boundaries between their life domains, but also 
aggravating when the use takes up too much time. 

 

Dagens föränderliga omvärld har bidragit till att arbetslivet har förändrats. Flexibilitet 
beskriver till stor del detta nya arbetsliv där företag, institutioner och myndigheter hela 
tiden försöker anpassa sig genom att omstrukturera, avreglera och outsourca sina 
verksamheter (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg, 2006). Ett flexibelt 
arbetsliv som bland annat innebär nya arbetstider, nya arbetsplatser och nya sätt att 
utföra arbete har bidragit till att individer får allt svårare att dra gränser mellan sina 
olika livsdomäner, det vill säga en svårare gränsdragning mellan arbetsliv och familjeliv 
(Allvin et al., 2006). Traditionellt sett har arbetsdomänen inneburit fysiskt arbete i och 
med det industrisamhälle som var, medan hemmet varit den domän där individen kunde 
koppla av. Den allt mer komplicerade gränsdragningen gör att livsdomänerna kan flyta 
in i varandra eftersom arbete eller privatliv inte längre är inramat till viss tid och visst 
rum (Allvin et al., 2006). Detta kan ses som att det är två domäner som strider om 
individens tid, engagemang och lojalitet (Ivarsson & Larsson, 2012). Om en individ inte 
lyckas jämka eller omfördela höga krav som ställs i respektive domän kan konflikt 
mellan domänerna uppstå, vilket i sin tur kan leda till negativa hälsokonsekvenser 
(Allvin et al., 2006). Samtidigt kan en känsla av balans mellan domänerna ge upphov till 
känslor av tillfredställelse och på så vis fungera som buffert mot negativa 
hälsokonsekvenser (Allvin et al., 2006).  

Forskningsområdet som berör samspelet mellan arbets- och familjedomänerna kan i 
stora drag sägas bestå av två olika sätt att se på utfallen av samspelet mellan domänerna 
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och två synsätt på hur domänerna är relaterade till varandra. Det första utfallet av 
samspelet är negativt och kallas work-family-conflict (WFC). Detta definieras som ”a 
form of interrole conflict in which the role pressures from the work and family domains 
are mutually incompatible in some respect” (Greenhaus & Beutell, 1985, sid. 77), det vill 
säga att deltagande i en domän försvåras på grund av deltagandet i den andra domänen. 
En modell som dominerat WFC-området är den av Frone, Russel och Cooper (1992). 
Modellen beskriver en dubbelriktad relation mellan arbete- och familjedomänerna, 
vilket innebär att arbetet kan inverka på familjen och familjen kan inverka på arbetet. De 
direkta prediktorerna för en konflikt mellan domänerna är stressorer och engagemang 
från respektive domän. De konflikter som uppstår i respektive domän ger i sin tur 
upphov till ökad ångest i mottagande domän. Modellen kan sammanfattas med att när 
du har en roll i domän 1 som kommer i konflikt med din roll i domän 2 blir det svårare 
att möta kraven som ställs i domän 2, vilket ökar sannolikheten för exempelvis 
överbelastning och minskad tillfredställelse i domän 2. Konsekvenserna av en konflikt 
drabbar alltså den mottagande domänen, se Figur 1.  
 

Stressor och engagemang 
Domän 1 → Konflikt med Domän 2 → Konsekvenser i Domän 2 

Figur 1. Förenklad modell av samspelet i WFC (för ursprunglig modell se Frone et al., 
1992).  
 
Det andra utfallet av samspelet mellan arbete- och familjedomäner är positivt och kallas 
work-family-enrichment (WFE). Greenhaus och Powell (2006, sid. 73) definierar WFE 
som ”the extent to which experiences in one role improve the quality of life in the other 
role”. Utifrån denna definition har Greenhaus och Powell (2006) skapat en modell som 
likt WFC bygger på en dubbelriktad relation mellan domänerna, se förenklad modell i 
Figur 2. Livskvaliteten består enligt modellen av två komponenter, hög prestation och 
positiva affekter. Modellen föreslår att de resurser som genereras i roll 1 kan främja 
livskvaliteten i roll 2. Resurser som åsyftas är färdigheter och perspektiv, psykologiska 
och fysiska resurser, social-kapitala resurser, flexibilitet och materiella resurser. 
Antingen sker detta genom en direkt överföring av resurser från roll 1 till roll 2, eller 
indirekt genom att resurser från roll 1 främjar livskvaliteten i roll 1 som i sin tur ger 
ökad livskvalitet i roll 2.   

 

Resurser i Domän 1 → Process  
(Direkt/Indirekt) → Främjad livskvalitet i 

Domän 2 

Figur 2. Förenklad modell av samspelet i WFE (för ursprunglig modell se Greenhaus & 
Powell, 2006) 
 
En modell som anammat både WFC- och WFE-perspektivet är The Work-Home Resources 
Model (Brummelhuis & Bakker, 2012). I modellen beskrivs personliga resurser som 
länken mellan arbete- och familjedomänerna. Stressorer i form av kontextuella krav är 
det som ger upphov till konflikt medan kontextuella resurser ger upphov till berikande. 
De kontextuella kraven i en domän reducerar de personliga resurserna vilket resulterar 
i sämre utfall i den andra domänen. Tvärtom leder de kontextuella resurserna från en 
domän till utvecklade personliga resurser vilka då underlättar prestationer i den andra 
domänen.  
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De ovan beskrivna modellerna tillhör alla det ena synsättet inom arbete- och 
familjeområdet, nämligen det som kallas domain-specific (Nohe, Meier, Sonntag, & 
Michel, 2015). Det betyder att konflikt eller berikande som uppstått i domän 1 
(ursprungsdomän) får sina konsekvenser och utfall i domän 2 (mottagande domän). 
Detta synsätt har dominerat forskningen kring arbete- och familjedomänerna, 
framförallt modellen av Frone et al. (1992). Forskningen har dock inte alltid gett stöd för 
denna teori och allt mer har ett annat synsätt vuxit fram, matching hypothesis (Nohe et 
al., 2015). Synsättet innebär att när en konflikt uppstår i domän 1 leder det till sämre 
prestation i domän 2, samtidigt som individen då lägger skulden på domän 1 vilket 
resulterar i negativa effekter i domän 1 (Shockley & Singla, 2011). Detsamma gäller 
positiva utfall, se Figur 3 för sammanfattande modell av matching hypothesis-synsättet. 
Ganska nyligen har det visat sig att det finns kollektivt konsekventa resultat i 
forskningen som stödjer matching hypothesis-synsättet (Shockley & Singla, 2011).  

 

Domän 1 → Konflikt → Sämre prestation i 
Domän 2 

→ Lägger skuld på 
Domän 1 

→ 
Negativa 

konsekvenser i 
Domän 1 

         

Domän 1 → Process → Positiva utfall i 
Domän 2 

→ 
Tillskriver 

förtjänsten till 
Domän 1 

→ Positiva utfall i 
Domän 1 

Figur 3. Författarens sammanfattande modell över synsättet matching hypothesis.  
 
Både WFC och WFE kan leda till olika konsekvenser och utfall för individen, oavsett 
vilket synsätt som stöds. Ett flertal meta-analyser har tittat på konsekvenser av WFC (se 
exempelvis Allen, Herst, Bruck, & Sutton, 2000; Amstad, Meier, Fasel, Elfering, & 
Semmer, 2011; Ford, Heinen, & Langkamer, 2007; Nohe et al., 2015) och alla dessa pekar 
på samma resultat, att ökad konflikt mellan de båda livsdomänerna har visat sig vara 
associerat med negativa konsekvenser för individen. Bland annat genom att ge upphov 
till minskad arbets- och livstillfredställelse samt utfall som burnout, depression och 
ångest (Allen et al., 2000). Även sämre välmående, minskad prestation och framförallt 
allmän stress har visat sig vara konsekvenser av konflikt mellan domänerna (Amstad et 
al., 2011). Trots starka associationer med WFC har allmän stress sällan fungerat som 
mått på konsekvenser av WFC (Amstad et al., 2011). Vidare har det konstaterats att det 
finns kopplingar mellan WFC och anspänning av olika slag, och att dessa är ömsesidigt 
kopplade till varandra på så vis att WFC kan ge upphov till anspänning, men anspänning 
kan även ge upphov till WFC (Nohe et al., 2015). Negativa hälsokonsekvenser för 
individen till följd av WFC har även visat sig vara fallet i svensk kontext (se exempelvis 
Leineweber, Baltzer, Magnusson Hanson, & Westerlund, 2013).  
 
Forskning vad gäller direkta effekter av WFE på livsdomänerna är relativt ny, men 
studier har visat på positiva utfall (Kalliath, 2014). Exempelvis genom att WFE har visat 
sig fungera som buffert mot de negativa effekterna av WFC på den mentala hälsan, att 
det finns positiva samband mellan WFE och förbättrade mentala hälsosympton samt att 
upplevda depressiva symptom minskade avsevärt när WFE ökade. WFE har även visat 
sig vara positivt relaterat till arbets-, livs- och familjetillfredsställelse, emotionellt 
åtagande till organisationen samt fysisk och mental hälsa (McNall, Nicklin, & Masuda, 
2010). Utfallen gäller för båda riktningar, arbetsdomänen till familjedomänen och vice 
versa. Själva deltagandet i flera roller, som exempelvis familj och arbete, kan även det 
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skapa positiva effekter för individen. Individer som är nöjda med sina roller kan uppleva 
ett större välmående, deltagande i flera roller kan fungera som buffert mot ångest och 
positiva erfarenheter från en roll kan resultera i positiva erfarenheter i en annan roll, 
alltså en överföring av positiva erfarenheter (Greenhaus & Powell, 2006). 
 
Något som underlättat för de båda livsdomänerna att träda in i varandra är 
informations- och kommunikationsteknologin (IKT), som genom sitt intåg kommit att 
spela en allt större roll i gränsdragningen mellan arbete- och familjedomänerna. Statistik 
från Statistiska centralbyrån (2014) visar att IKT är vida utbredd bland svenska företag. 
Statistiken visar att i företag med tio anställda eller fler är det 98 procent som använder 
datorer och har tillgång till internet, att svenska företag har näst störst utbredning av 
mobila bredbandsanslutningar i EU samt att ju större företagen är desto fler anställda är 
det som tillhandahåller bärbara enheter (95 procent i företag med fler än 250 anställda). 
Hos privatpersoner i Sverige är användning av IKT också utbredd, exempelvis kopplar 
cirka 45 procent av personer i åldern 16-74 upp sig dagligen på internet via en 
smartphone utanför hemmet, där andelen sjunker med stigande ålder (Statistiska 
centralbyrån, 2014).  Det har visat sig att båda livsdomäner kan påverka varandra 
genom användning av olika IKT-redskap (Sayah, 2013) och att detta kan leda till 
negativa effekter för individen, exempelvis har ihållande användning av mobiltelefon 
och sökare visat sig vara relaterat till ökad ångest och minskad familjetillfredställelse 
(Chesley, 2005). Även att kolla jobb-mail, privat mail och Facebook-användning för att 
ha kontakt med familj och vänner är relaterat till negativ inverkan mellan 
livsdomänerna (Berkowsky, 2013).  
 
En stor del av IKT är sociala medier, som enligt Nationalencyklopedin (2015) kan 
beskrivas som kommunikationskanaler där innehållet produceras av de som använder 
dem, detta genom både text, bild och ljud, och varje individ kan sända och motta 
meddelanden på samma villkor. Exempel på sociala medier som beskrivs är bloggar, 
internetforum, wikier, webbplatser för videoklipp och webbaserade fotodagböcker. 
Några exempel på sådana tjänster är Facebook, Youtube och Twitter. Anställdas 
användning av sociala medier i organisationer har visat sig ha både positiva och 
negativa konsekvenser (El Ouirdi, El Ouirdi, Segers, & Henderickx, 2015). Intensiteten på 
användningen av sociala medier kan ha positiv påverkan på arbetstillfredsställelse, 
arbetsprestation och organisationsengagemang, vilket tyder på att sociala medier kan 
vara en viktig del igenom vilken anställda balanserar gränserna mellan sina livsdomäner 
(Moqbel, Nevo, & Kock, 2013). Användningen av sociala medier har även visat sig ha 
positiva relationer med medarbetarstöd och arbetskrav, det vill säga att högt 
medarbetarstöd och höga arbetskrav leder till mer användning av sociala medier för 
anställda (Charoensukmongkol, 2014). Sociala medier kan därmed skapa gynnsamma 
förutsättningar för anställda att förbättra sitt fokus på arbetet genom att de kan skapa 
balans mellan sina livsdomäner när de använder sociala medier (Charoensukmongkol, 
2014). Dock har det argumenterats att de negativa konsekvenserna av att anställda 
använder sociala medier skulle vara minskad produktivitet till följd av bortkastad tid på 
arbetet (Moqbel et al., 2013). Området kring anställdas användning av sociala medier är 
dock så pass nytt att de forskningsmetoder som använts har i huvudsak bestått av icke-
empiriska och kvalitativa metoder samt att största delen saknat teoretisk grund, det 
behövs därför mer kvantitativ och experimentell forskning för att skapa teorier på 
området (El Ouirdi et al., 2015).  
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Med utgångspunkt i ovanstående modeller och forskning kan det konstateras att en 
individs livsdomäner kan påverka varandra, både negativt och positivt. Detta medför i 
sin tur både negativa och positiva hälsokonsekvenser. Informations- och 
kommunikationsteknologi har gjort det lättare för domänerna att påverka varandra, där 
både IKT i stort och sociala medier visat sig ha både positiva och negativa konsekvenser 
för individer i arbete. Detta tillsammans med att allmän stress är en underrepresenterad 
variabel i forskningen kring arbete och familj och att sociala medier på arbetet som 
forskningsområde är nytt och relativt outforskat har legat till grund för denna studie.  
 
Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie var att undersöka huruvida det finns ett samband mellan 
användningen av sociala medier på arbetet och skattad stressnivå hos arbetande 
individer. Viktiga frågeställningar som studien ämnade undersöka var:  
 
• Skattar individer som använder sig av sociala medier under arbetsdagen sin stressnivå 
annorlunda jämfört med individer som inte använder sociala medier under 
arbetsdagen?  
 
• Skattar individer som använder sig av sociala medier under arbetsdagen sin stressnivå 
olika utifrån hur de använder sociala medier? 
 
Studien har avgränsats till användning av sociala medier i arbetsdomänen. Med sociala 
medier avses i denna studie sociala medier som används för privat bruk, det vill säga 
privata användare/konton och inte sådana som används i organisationens namn. Den 
skattade stressnivån har inte knutits till någon specifik livsdomän och har därmed 
fungerat som ett mått på allmän stress.  
 
 

Metod 
 

Undersökningsdeltagare 
Studien riktade sig till individer som befinner sig i arbetslivet. Totalt deltog 111 
personer, fördelade på åtta organisationer vilka verkar inom olika branscher i både 
privat och offentlig sektor på arbetsmarknaden. Dessa organisationer befinner sig på tre 
olika orter i Sverige. Närmare beskrivning av svarsfrekvensen och deltagarnas kön, 
ålder, sektor på arbetsmarknaden, huvudsakligt arbetsområde, anställningsgrad och 
familjesituation presenteras i Tabell 1 under Resultat.  

Enkätkonstruktion  
Enkäten skapades via Umeå universitets enkätverktyg Texttalk (2015) och bestod av tre 
delar, bakgrund, användning av sociala medier på arbetstid och skattad stressnivå. 
Bakgrundsfrågorna kontrollerade för kön, ålder, arbetssektor, arbetsområde, 
anställningsgrad och familjesituation.  

För att mäta användningen av sociala medier, det vill säga hur individer använder 
sociala medier, konstruerades nya frågor då det så vitt författaren vet inte finns något 
utformat och testat frågeformulär för detta. Frågorna berörde riktlinjer för sociala 
medier på arbetsplatsen, antalet sociala medier som används, antal minuter användning 
under en arbetsdag samt vilka tekniska produkter som används. Av dessa frågor hade 
några fasta svarsalternativ och ett par besvarades med hjälp av fritext. Frågorna om 
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sociala medier innehöll även ett antal påståenden där svarsalternativen utgjordes av en 
likert-skala. Skalan sträckte sig från 1-5 (1 = Instämmer inte alls, 2 = Instämmer ganska 
lite, 3 = Instämmer till viss del, 4 = Instämmer ganska mycket och 5 = Instämmer helt). 
Exempel på påståenden var ”Att använda sociala medier på arbetstid hjälper mig att 
koppla av”, ”Att använda sociala medier på arbetstid underlättar mitt dagliga arbete” 
samt ”Jag använder sociala medier på arbetstid för att vara social/ha kontakt med 
familj/vänner”. Enkäten konstruerades så att de som svarat att de inte använder sociala 
medier under arbetsdagen inte svarade på resterande frågor om sociala medier utan fick 
direkt svara på stressfrågorna. Svarade man däremot ja följde de frågor och påståenden 
som beskrivits ovan. Detta för att kunna urskilja eventuella skillnader i skattad 
stressnivå hos de som använder sociala medier under arbetsdagen och de som inte gör 
det, samt eventuella skillnader inom den grupp som använder sociala medier under 
arbetsdagen. 

Stressnivån hos deltagarna mättes med formuläret Perceived Stress Scale (PSS), (Cohen, 
1994). PSS mäter i vilken grad olika situationer i en individs liv värderas som stressfulla 
genom att fråga efter upplevda känslor och tankar under den senaste månaden. 
Formuläret har visat sig ha betydande reliabilitet och validitet, Cronbach’s alphavärde 
för skalan har visat sig ligga mellan 0.84 och 0.86 (Cohen, Kamarck, & Mermelstein, 
1983). PSS finns i tre versioner, 14, 10 eller 4 frågor. Versionen med tio frågor, PSS-10, 
är den som har använts i denna studie, översatt till svenska. Den svenska versionen har 
visat sig ha god validitet och reliabilitet med ett alfavärde på 0.84 (Nordin & Nordin, 
2013). Svarsalternativen i formuläret utgörs av en likert-skala med fem nivåer, 0-4 (0 = 
Aldrig, 1 = Nästan aldrig, 2 = Ibland, 3 = Ganska ofta och 4 = Väldigt ofta). En PSS-poäng 
räknas sedan ihop genom att alla påståenden adderas ihop, på de positivt ställda 
påståendena vänds poängen (exempelvis 4 blir 0 och 3 blir 1). En totalpoäng hamnar 
därmed någonstans mellan 0 och 40 poäng, där högre poäng indikerar på en högre 
skattad stressnivå.  

Innan enkäten skickades ut fick tio personer, utifrån ett bekvämlighetsurval, testa den. 
Feedback från dessa personer resulterade i mindre finjusteringar, framförallt i 
inlednings- och informationstext. I en fråga byttes ett ord ut, i övrigt inga justeringar på 
frågeformuleringar. Sammanlagt bestod enkäten av 31 frågor och påståenden.  

Procedur 
Rekryteringen av deltagare till studien skedde genom ett bekvämlighetsurval via det 
kontaktnätverk författaren sedan tidigare etablerat, detta för att öka möjligheten att 
hitta deltagare som kunde ställa upp. Studien genomfördes med hjälp av en elektronisk 
enkät vilken distribuerades via verktyget Texttalk. Deltagarna mottog ett mail med 
information om studien och deras deltagande samt en länk till enkäten. Efter sex dagar 
skickades en första påminnelse ut till de som inte svarat och efter ytterligare fem dagar 
skickades en andra påminnelse ut. Två dagar efter sista påminnelsen stängdes enkäten 
som totalt gick att besvara under cirka två veckors tid.  

Databearbetning 
För att bearbeta insamlad data användes IBM SPSS Statistics 19. Variabeln rörande 
deltagarnas huvudsakliga arbetsområde, som bestod av fritext-svar, kodades in i sex 
grupper (se Tabell 1 under Resultat). Vid alla beräkningar har en signifikansnivå på ,05 
använts. Medelvärdesanalys för gruppskillnader (t-test) och variansanalys (ANOVA) 
användes för beräkning av skillnader i skattad stressnivå bland bakgrundsvariablerna. 
Korstabeller med χ2-test användes för att undersöka samband mellan användningen av 
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sociala medier och bakgrundsvariablerna. Korrelationer mellan skattad stressnivå och 
användningen av sociala medier undersöktes med Pearsons korrelationskoefficient samt 
med variansanalys (ANOVA) med tillhörande Post hoc-test (Bonferroni och t-test). 
 
PSS-formuläret i denna studie analyserades med Cronbach’s alpha, där ett värde över 
,70 anses beskriva en god reliabilitet (Reynaldo & Santos, 1999). PSS-skalan i denna 
studie hade ett alfavärde på ,83.   
 
Etiska överväganden  
Studien har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets etiska riktlinjer i form av 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2002). Detta genom att deltagarna i det inbjudande mailet till enkäten 
fick skriftlig information om studiens ändamål, att deras deltagande är frivilligt och att 
de kunde avbryta om de ville. De fick även information om att alla uppgifter och allt 
material behandlas konfidentiellt och att deras svar inte kan kopplas till dem. Samtycke 
till att delta i studien lämnades i och med att enkäten fylldes i och skickades in.  

 
 

Resultat 
 

Av de 111 utskickade enkäterna besvarades 93 av dem, en svarsfrekvens på 83,8 %. Det 
interna bortfallet bestod endast av en person som inte besvarat en stressfråga, vilket 
gjorde att denna person exkluderades från stressindexet. I Tabell 1 presenteras alla 
bakgrundsvariabler, medelvärdet för den skattade stressnivån för varje variabel 
inklusive standardavvikelse, fördelning av användning eller inte av sociala medier under 
arbetsdagen samt medelvärdet för antalet minuter sociala medier används per dag 
inklusive standardavvikelsen. Tabellen visar att det finns en viss överrepresentation av 
kvinnor, offentlig/statlig sektor, heltidsarbetare och de som bor med partner.  
 
Deltagarnas skattade stressnivå sträckte sig mellan 0 och 29, av max 40. Antalet minuter 
användning av sociala medier per dag varierade från 1 minut upp till 140 minuter. 
Analysen visade inga signifikanta skillnader i skattad stressnivå för någon av 
bakgrundsvariablerna. Inte heller någon signifikant skillnad mellan sociala medier-
variablerna och bakgrundsvariablerna återfanns.  
 
Den skattade stressnivån delades dels in i två kategorier bestående av låg stress (0-20 

poäng) och hög stress (21-40 poäng) och dels i tre kategorier bestående av låg stress (0-

10 poäng), något stressad (11-20 poäng) och hög stress (21-40 poäng). Analys med 

korstabell och χ2-test visade på ett statistiskt signifikant samband mellan skattad 

stressnivå och användning av sociala medier, både när stressnivån var indelad i två 

kategorier (χ2(1) = 8,03, p < ,01) och i tre kategorier (χ2(2) = 8,04, p < ,05). Av de som 

skattat sin stressnivå lågt har fler svarat att de använder sociala medier och bland de 

som skattat sin stressnivå högt har fler svarat att de inte använder sociala medier under 

arbetsdagen, se Tabell 2.  
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Tabell 1. Fördelning av bakgrundsvariabler i förhållande till skattad stressnivå, 
användning av sociala medier och antalet minuter användning av sociala medier per dag.  

 
 
Variabler 

 
 

N (%) 

 
Stressnivå,  

M (SD)  

Använder 
sociala medier 

”Ja”, N (%)  

Antal minuter 
användning 

/dag, M (SD) 

Kön     
Kvinna 60 (64,5%) 13,4 (5,5) 47 (78,3%) 24 (32) 
Man 33 (35,5%) 14,2 (5,9) 24 (72,7%)  30 (31)  

Ålder     
< 29 år 14 (15,1%) 13,9 (6,0) 11 (78,6%) 27 (38) 
30-39 år  25 (26,9%) 15,2 (6,9) 21 (84,0%) 23 (30) 
40-49 år  19 (20,4%) 11,4 (5,5) 17 (89,5%) 32 (38) 
50-59 år 20 (21,5%) 14,3 (5,3) 13 (65,0%) 21 (23) 
60 år > 15 (16,1%) 12,8 (4,8) 9 (60,0%) 30 (28) 

Sektor på arbetsmarknaden     
Privat sektor 21 (22,6%) 15,3 (5,4) 18 (85,7%) 35 (40) 
Offentlig/Statlig sektor  72 (77,4%) 13,2 (5,6) 53 (73,6%) 23 (28) 

Arbetsområde     
Logistik 9 (9,7%) 10,8 (6,4) 7 (77,8%) 9 (5) 
Bemanning/rekrytering 12 (12,9%) 15,6 (6,1) 10 (83,3%) 38 (44) 
Journalistik/media 8 (8,6%) 12,5 (4,2) 8 (100,0%) 52 (40) 
HR/personal 22 (23,7%) 13,1 (4,9) 15 (68,2%) 24 (31) 
Kommun 23 (24,7%) 14,2 (6,4) 16 (69,6%) 17 (15) 
Övrigt 19 (20,4%) 14,4 (5,2) 15 (78,9%) 25 (32) 

Anställningsgrad     
Heltid 88 (94,6%) 13,7 (5,7) 67 (76,1%) 27 (32) 
Deltid 5 (5,4%) 13,2 (5,3) 4 (80,0%) 10 (7) 

Familjesituation     
Bor ensam med barn 6 (6,5%) 12,6 (3,7) 4 (66,7%) 42 (53) 
Bor ensam utan barn 9 (9,7%) 15,7 (4,4) 7 (77,8%) 29 (33) 
Bor med partner och barn 43 (46,2%) 14,0 (6,1) 33 (76,7%) 25 (32) 
Bor med partner utan barn 34 (36,6%) 13,0 (5,5) 26 (76,5%) 25 (29) 
Annat  1 (1,1%) 10,0 (-) 1 (100,0%) 10 (-)  
Totalt 93 (100%) 13,7 (5,6) 71 (76,3%) 26 (32) 

 

Tabell 2. Korstabell för variablerna skattad stressnivå i två kategorier och använder 

sociala medier under arbetsdagen.  

  Använder sociala medier under arbetsdagen 

  Ja Nej Total 

Låg stressnivå Antal 66 16 82 

 Procent 80,5% 19,5% 100% 

Hög stressnivå Antal 4 6 10 

 Procent 40% 60,0% 100% 

 

Sambandet mellan skattad stressnivå och antal minuter per dag som ägnas åt sociala 
medier analyserades med Pearsons korrelationskoefficient. Analysen visade ett 
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statistiskt signifikant positivt samband mellan skattad stressnivå och användningstid (r 
= ,24, p < ,05). Ett r-värde mellan 0 och 0,3 tyder på en svag till blygsam korrelation 
(Muijs, 2004). Användningstiden kategoriserades in i fyra grupper, 1-15 min, 16-30 min, 
31-60 min och mer än 61 min. ANOVA-test visade att det fanns signifikanta skillnader i 
skattad stressnivå mellan grupperna med olika användningstid (F = 3,26, p < ,05). 
Gruppskillnaderna i användningstid analyserades med t-test, vilka visade att det fanns 
signifikanta skillnader bland de som ägnar 1-15 min per dag till sociala medier och de 
som ägnar 16-30 min per dag (t(53) = -2,26, p < ,05). Även mellan grupperna som ägnar 
1-15 min per dag och mer än 61 min per dag fanns en signifikant skillnad (t(46) = -2,22, 
p < ,05). Bland de olika arbetsområdesgrupperna fanns det skillnader i hur många 
minuter per dag som ägnas till sociala medier, exempelvis ägnar Logistik cirka 9 minuter 
per dag medan Journalistik/media ägnar cirka 52 minuter per dag (se Tabell 1 för 
samtliga medelvärden och standardavvikelser). Variansanalys (ANOVA) för dessa 
variabler visade dock ett icke signifikant resultat (F = 2,26, p = ,06).   
 
Bland övriga variabler kring hur individer använder sociala medier (arbetsplatsen 
policy, antalet sociala medier som används, vilka tekniska produkter som används och 
allmänna påståenden kring sociala medier), återfanns inga signifikanta samband med 
skattad stressnivå.  

 
 

Diskussion 
 
Denna studie har haft för avsikt att undersöka eventuella skillnader i skattad stressnivå 
hos arbetande individer utifrån deras sätt att använda sociala medier för privat bruk 
under arbetsdagen. Detta genom att dels undersöka om individer som använder sociala 
medier under arbetsdagen skattar sin stressnivå annorlunda jämfört med individer som 
inte använder sociala medier, och dels genom att se om individer som använder sociala 
medier skattar sin stressnivå olika utifrån hur de använder sociala medier. Resultatet 
visade att det inte finns några större skillnader i skattad stressnivå bland deltagarna sett 
till deras bakgrundsvariabler (kön, ålder, arbetssektor, arbetsområde, anställningsgrad 
och familjesituation), vilket tyder på att de samband som visat sig snarare beror på 
andra variabler. Två signifikanta samband återfanns i denna studie, vilka är studiens 
huvudresultat. Det ena huvudresultatet är kopplat till den första frågeställningen vilken 
rör skattad stressnivå bland de som använder sociala medier och de som inte gör det, 
medan det andra huvudresultatet är kopplat till den andra frågeställningen vilken rör 
skattad stressnivå utifrån individernas sätt att använda sociala medier. Se Figur 4 för en 
sammanställning av huvudresultaten.  
 

 

Huvudresultat 
1 

Använder sociala medier under 
arbetsdagen 

 

Lägre skattad stressnivå 
hos individen Använder inte sociala medier under 

arbetsdagen 

 

 

Huvudresultat 
2 

Högt antal minuter användning av 
sociala medier under arbetsdagen 

 
Högre skattad 

stressnivå hos individen 
Lågt antal minuter användning av 
sociala medier under arbetsdagen 

 

Figur 4. Sammanställning av studiens huvudresultat.  
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Det första huvudresultatet visar på att de som använder sig av sociala medier under sin 
arbetsdag har i större utsträckning skattat sin stressnivå lägre och de som inte använder 
sociala medier har i större utsträckning skattat sin stressnivå högre. Detta svarar på 
studiens första frågeställning genom att visa att det finns skillnader i skattad stressnivå 
mellan de som använder sociala medier under arbetsdagen och de som inte gör det. 
Denna lägre skattade stressnivå ligger i linje med forskning som visat på positiva utfall 
av att anställda använder sociala medier på arbetet (Charoensukmongkol, 2014; El 
Ouirdi et al., 2015). Det är därmed möjligt att användningen av sociala medier hjälper till 
att balansera gränserna mellan individernas livsdomäner (Moqbel et al., 2013). Dock bör 
det tas i beaktande att grupperna med hög skattad stressnivå, både bland de som 
använder sociala medier och de som inte gör det, var mycket små med fyra respektive 
sex personer (se Tabell 2). Huvudresultat nummer två visar ett positivt samband mellan 
skattad stressnivå och antalet minuter per arbetsdag som ägnas åt att använda sociala 
medier, det vill säga en ökning av antalet minuter leder till en ökning av skattad 
stressnivå. Studiens andra frågeställning besvaras därmed genom att visa på skillnader i 
skattad stressnivå utifrån hur individerna använder sociala medier under arbetsdagen, i 
det här fallet hur mycket tid de lägger på användningen. Övriga variabler som 
efterfrågade hur individerna använde sociala medier visade inga signifikanta samband 
med skattad stressnivå. Även om resultatet visade sig vara statistiskt signifikant är 
sambandet i sig svagt. Intensiteten på användningen av sociala medier har visat sig ha 
ett positivt samband med flertalet faktorer i arbetet, så som arbetstillfredsställelse, 
arbetsprestation och organisatoriskt åtagande (Moqbel et al., 2013). Det andra 
huvudresultatet från denna studie tyder snarare på motsatsen, att intensiteten på 
användningen verkar leda till negativa effekter i form av högre skattad stressnivå.  
 
Denna studie har endast avsett sociala medier för privat bruk som använts under 
arbetsdagen, vilket kan ses som att det då är den privata livsdomänen som fått tillträde 
till arbetsdomänen, via användningen av sociala medier. I det här fallet har det bidragit 
till lägre stressnivå för de som använder sociala medier under arbetsdagen, men det 
förefaller finnas en tröskel där för mycket användning kan leda till en högre stressnivå. 
Sociala medier i arbetet tycks därmed ha både en positiv och negativ roll. Den positiva 
biten kan vara ett resultat av WFE, att individerna som använder sociala medier under 
arbetsdagen berikar sin arbetsdomän genom att familjedomänen får träda in. På så vis 
leder detta till förbättrad hälsa genom WFE (Kalliath, 2014; McNall et al., 2010). 
Tvärtom kan den negativa biten vara ett resultat av WFC, att när familjedomänen får 
träda in i för stor utsträckning i arbetsdomänen genom användningen av sociala medier 
leder det till konflikt mellan domänerna, och därmed en högre stressnivå hos dessa 
individer. Som tidigare nämnt är sådana konflikter starkt relaterade till negativa 
hälsokonsekvenser för individen (Allen et al., 2000; Amstad et al., 2011; Ford et al., 
2007; Nohe et al., 2015). Det är däremot svårare att säga vare sig resultatet från denna 
studie stödjer ett domain-specific-synsätt (Frone et al., 1992; Greenhaus & Powell, 2006; 
Brummelhuis & Bakker, 2012) eller ett matching hypothesis-synsätt (Shockley & Singla, 
2011). Den stress som skattats av individerna i denna studie har inte varit direkt 
kopplad till en specifik livsdomän. Det blir därför svårt att avgöra i vilken av 
livsdomänerna de positiva och negativa utfallen till följd av individernas 
användning/icke användning av sociala medier utspelar sig. En bredare studie med fler 
mätinstrument skulle behövas för att avgöra detta.  
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Att användningen av sociala medier under arbetsdagen verkar leda till lägre skattad 
stressnivå, samtidigt som att ju fler minuter som ägnas åt användningen verka öka 
stressnivån skulle kunna tyda på att de som använder sociala medier under arbetsdagen 
blir mindre stressade, men bara till en viss punkt där för mycket användning sedan ökar 
stressnivån igen. Resultatet visade på en skillnad mellan tidsgrupperna (1-15 min och 
16-30 min samt 1-15 min och 60 min>), dock visar dessa skillnader inte några tecken på 
att det skulle föreligga en sådan typ av U-kurva. Detta tillsammans med att styrkan på 
sambandet mellan antalet minuter och skattad stressnivå endast var blygsam tyder på 
att det är fler variabler som spelar in i gränsdragningen mellan en individs livsdomäner 
än de som undersökts i denna studie. Enligt Brummelhuis och Bakker (2012) är det en 
individs personliga resurser som är länken mellan livsdomänerna, där de personliga 
resurserna reduceras eller utvecklas av kontextuella krav och resurser. Detta öppnar 
upp för att det kan vara individerna i sig, genom deras personlighet, som gör att de 
upplever antingen WFC eller WFE vid olika tillfällen, i det här fallet när de använder 
sociala medier under sin arbetsdag. Personlighet har visat sig ha ett samband med hur 
sociala medier används. Bland annat använder individer som gör stora 
tankeansträngningar sociala medier mindre än de som inte anstränger sin 
tankeverksamhet lika mycket, individer som är innovativa har oftare en högre grad av 
användning samt att de som spenderar mer tid på sociala medier är oftare multitaskers 
(Zhong, Hardin, & Sun, 2011). Individer som är utåtriktade och öppna för nya 
erfarenheter tenderar att använda sociala medier i större utsträckning än de som inte 
besitter dessa personligheter, medan individer som är emotionellt stabila tenderar att 
använda sociala medier i lägre utsträckning (Correa, Hinsley, & de Zúñiga, 2010). Sayah 
(2013) menar att individer faktiskt har en egen vilja och därmed kan de själva välja hur 
mycket de vill att en domän ska inträda i den andra, detta genom att aktivt tillåta, 
begränsa eller undvika användning av IKT. Exempelvis kan en individ välja hur många 
privata samtal som besvaras under arbetstid, eller hur många jobbmail som besvaras 
hemifrån. Detta betyder att individuella preferenser och förutsättningar resulterar i att 
konflikter eller balans mellan livsdomänerna kan te sig olika för olika individer (Allvin et 
al., 2006).  
 
Att individer har en egen vilja och själva bidrar till gränsdragningen mellan sina 
livsdomäner behöver inte betyda att det är lätt att göra denna gränsdragning. I svenskt 
arbetsliv har det senaste åren skett en kraftig ökning av sjukskrivningar till följd av 
psykisk ohälsa (Försäkringskassan, 2015). Allvin et al. (2006) benämner psykisk ohälsa 
som den nya ohälsan och kopplar denna till det nya arbetslivets villkor, där de även 
poängterar IKT som bidragande faktor till svårare gränsdragningar för individer till följd 
av den flexibilitet som numera dominerar arbetslivet. Utifrån de hälsokonsekvenser som 
kan medföras av eventuell konflikt eller berikande torde de vara i alla organisationers 
intresse att uppmärksamma både WFC och WFE och underlätta för de anställda att 
balansera gränsdragningen mellan sina livsdomäner. Framförallt torde det vara goda 
incitament till att arbeta med den psykosociala arbetsmiljön. Right Management (2015) 
presenterade resultatet från en studie kring motivation och uppfattningar på 
arbetsplatsen. Där visade det sig att 45 % (55 % i Europa) av de tillfrågade uppgav att 
deras högsta strävan i sin karriär var att uppnå balans mellan arbete och livet i övrigt. 
Därtill visade det sig att den största motivationen till att byta jobb var just att uppnå 
balans mellan livsdomänerna, 35 % kan tänka sig att byta jobb för detta.  

Det är sannolikt att i ett arbetsliv med högt tempo, effektiviseringar och flexibilitet kan 
individer behöva andrum för att kunna återhämta sig, exempelvis genom att ägna sig åt 
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privata angelägenheter på arbetet. Höga arbetskrav till exempel har visat sig leda till en 
högre användning av sociala medier (Charoensukmongkol, 2014). Ivarsson och Larsson 
(2012) menar att om en individ ägnar sig åt annat än enbart arbete under arbetstid så 
kan det vara ett sätt för individen att ladda sina batterier, ett sätt att fysiskt eller mentalt 
fly från arbetet en stund. Resultatet från denna studie ligger i linje med Ivarsson och 
Larsson (2012) med avseende på att användningen av sociala medier för privat bruk 
under arbetsdagen blir ett sätt för den anställde att fly iväg mentalt en stund för att 
ladda batterierna. Förhoppningsvis kan denna studie fungera som incitament för chefer 
och organisationer att se över policys och rutiner kring hur sociala medier för privat 
bruk används på arbetsplatsen och kanske främst om det ska få användas eller inte. 
Charoensukmongkol (2014) framhåller att organisationer bör tillåta sociala medier för 
att hjälpa anställda att underlätta stress och på så vis prestera effektivare. I stora drag 
stödjer denna studie det resonemanget, så länge inte användningen tar upp allt för 
mycket tid av arbetsdagen. På så vis finns en möjlighet att användningen av sociala 
medier för privat bruk under arbetsdagen kan få positiva effekter för en organisation i 
stort, i form av effektivare och mer välmående anställda. Visar en organisation att den 
tänker på anställdas möjligheter till balans mellan livsdomänerna kan organisationen 
stärka sitt varumärke och därmed locka till sig kompetenta medarbetare, eftersom 
balans mellan livsdomänerna visat sig vara attraktivt för individer i arbetslivet (Right 
Management, 2015).  

En av begränsningarna med denna studie gäller frågan om vilka riktlinjer för sociala 
medier som råder på arbetsplatsen. Deltagarna som svarade att de inte använder sociala 
medier hoppade automatiskt över frågorna om sociala medier i enkäten, vilket 
medförde att de inte har gett något svar på vilka riktlinjer som finns på deras 
arbetsplats. Om de däremot hade fått svara på denna fråga hade det kunna ge en viktig 
infallsvinkel på hur arbetsplatsens riktlinjer eventuellt spelar in för användningen av 
sociala medier och skattad stressnivå. Det skulle kunna vara så att riktlinjer som säger 
att det inte är okej att använda sociala medier under arbetsdagen är den bidragande 
orsaken till att dessa deltagare inte använder, eller så kanske andra faktorer i deras 
arbete bidragit till att de redan är så stressade att de inte hinner använda sociala medier. 
En annan begränsning med denna studie är dess avgränsning till att endast mäta 
stressnivå och användning av sociala medier. Fler variabler som mäter individers 
upplevda hälsa samt fler variabler utöver sociala medier som kan inverka i 
gränsdragning mellan livsdomänerna hade tillfört en bredd till studien, och eventuellt 
kunnat visa på starkare samband. Slutligen får även urvalet till studien ses som en 
begränsning. För att kunna generalisera ett resultat på bästa sätt är ett slumpmässigt 
urval att föredra (Bryman, 2011). Ett bekvämlighetsurval likt det i denna studie ökar 
riskerna för att urvalet inte blir representativt för populationen, som i det här fallet 
består av individer i arbetslivet. Att kunna göra sådana generaliseringar har dock inte 
varit ambitionen med denna studie. Då området kring sociala mediers roll i 
gränsdragningen mellan livsdomäner fortfarande är relativt outforskat har ambitionen 
snarare varit att ge indikationer på vilken roll sociala medier kan ha i detta.   
 
Deltagarna i denna studie har varit anonyma på så vis att svaren inte går att länka ihop 
med deras mailadresser eller till deltagarna själva. Därför borde inte denna studie 
medföra några konsekvenser för de som deltagit. Arbetsgivare och chefer i 
organisationerna kan med resultatet från denna studie få en insyn i hur sociala medier 
används inom deras arbetsområde, vilket eventuellt kan resultera i förändringar på 
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arbetsplatser, till exempel genom nyskapade/förändrade riktlinjer för användning av 
sociala medier.  
 
 
Vidare forskning 
Som El Ouirdi et al. (2015) visat är området kring anställdas användning av sociala 
medier väldigt nytt och därför behövs mer forskning, framförallt kvantitativ och 
experimentell forskning. Denna studie har gjort ett litet kvantitativt bidrag till detta 
område, samtidigt som det finns stora möjligheter att bredda denna studie. Vidare 
forskning bör innefatta fler variabler för att skapa en större helhetsbild. Exempelvis fler 
variabler för att mäta individernas hälsa, andra stressformulär som spänner över längre 
tid än senaste månanden och eventuellt livstillfredsställelse som mått på hälsa. 
Arbetsvariabler som krav, kontroll, stöd, ansträngning och belöning kan vara bra att 
undersöka för att tydligare se sociala mediers roll i förhållande till hälsan. Det skulle 
även gå att inkorporera fler delar av IKT, exempelvis sms och email, då dessa också kan 
bidra till att livsdomäner träder in i varandra.  

Slutsats  
Denna studie visar indikationer på att anställda som använder sociala medier för privat 
bruk under sin arbetsdag har en lägre skattad stressnivå än de som inte använder, men, 
för mycket tid som ägnats åt detta leder istället till en högre skattad stressnivå. Sociala 
medier kan därmed fungera både som hjälpmedel för en individ när denna försöker 
balansera gränserna mellan sina livsdomäner, men även försvårande när användningen 
tar upp för mycket tid. För att kunna dra några större slutsatser kring sociala mediers 
roll i arbete och gränsdragning mellan livsdomäner behövs dock fler och bredare 
studier.  
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