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Abstract 

Studien hade två frågeställningar; att undersöka möjligheten att förutsäga en individs 

nivå på självkänsla genom en semantisk analys av Facebook-uppdateringar, samt att 

undersöka om det fanns speciella semantiska kluster av ord som var indikativa för 

självkänsla. Studien utfördes genom en webbaserad enkät som distribuerades via 

Mechanical Turk. Enkäten bestod av Rosenberg self-esteem scale och en uppmaning att 

deltagarna (N=155) skulle redovisa deras 15 senaste statusuppdateringar från Facebook. 

Genom kvantifiering av semantiska representationer, med hjälp av Latent Semantic 

Analysis, på statusuppdateringarna visade studien att det inte gick att förutsäga en 

individs nivå på självkänsla, men det fanns en tendens. Den andra frågeställningen 

besvarades genom att de semantiska representationerna klustrades till åtta kluster. 

Resultatet visade att kluster två och sju var signifikanta. Kluster två hade ett signifikant 

samband med hög självkänsla där ord relaterat till resor, aktiviteter, produkter och mat 

förekom. Kluster sju hade ett signifikant samband med låg självkänsla där orden 

präglades av relationer och känslor. En slutsats som kan dras är att individer med hög 

självkänsla främst betonar vikten av nya erfarenheter och individer med låg självkänsla 

främst betonar sina relationer. 

 

Nyckelord: Självkänsla, Facebook, Semantiska representationer, Latent Semantic 

Analysis, Statusuppdateringar, Prediktion, Själv-presentation 
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Abstract 

The study had two purposes; to explore the possibility of predicting an individual's level 

of self-esteem through a semantic analysis of Facebook updates, and to investigate 

whether there were special semantic clustering of words that were indicative of self-

esteem. The study was conducted through a web-based survey that was distributed via 

Mechanical Turk. The questionnaire consisted of the Rosenberg self-esteem scale and a 

request that participants (N=155) would report their 15 most recent status updates from 

Facebook. By quantification of semantic representations of status updates, through 

Latent Semantic Analysis, the study showed that it was not possible to predict an 

individual's level of self-esteem, but there was a tendency. The second purpose was 

answered through the semantic representations that were clustered into eight clusters, 

where cluster two and seven were significant. Cluster two had a significant association 

with high self-esteem where words related to travel, activities, products, and food 

appeared. Clusters seven had a significant association with low self-esteem in which 

words were characterized by relationships and emotions. One conclusion that can be 

drawn is that individuals with high self-esteem primarily emphasize the importance of 

new experiences and individuals with low self-esteem mainly emphasize their 

relationships. 

 

Keywords: Self-esteem, Facebook, semantic representation, Latent Semantic Analysis, 

Status updates, Prediction, Self-presentation 
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Introduktion 

Inledning 

             Facebook är ett socialt nätverk som möjliggör för användare att bland annat skapa och 

ta del av profiler, skapa kontakter, dela foton och dela övrig personlig information. Facebook 

skapades 2004 och var inledningsvis ett kommunikationsverkstyg för studenter på Harvard. 

2006 blev Facebook tillgängligt för allmänheten och blev det mest populära sociala nätverket 

över hela världen (Blachnio, Przepiorka, Rudnicka, 2013). I genomsnitt spenderar unga 

människor mellan 60 och 120 minuter per dag på Facebook och i genomsnitt har de mellan 

200 och 250 vänner på Facebook (Kalpidou, Costin & Morris, 2011). Nadkarni och 

Hofmanns (2012) studie har visat att det finns två huvudsakliga anledningar till varför 

individer använder Facebook; behovet att tillhöra samt behovet av själv-presentation. 

             Behovet att tillhöra har en koppling till självkänsla genom att individer har en inre 

motivation att bli accepterad av andra. Acceptansen från andra leder till en ökad känsla av 

tillhörighet som i sin tur kan leda till en ökad självkänsla (Leary, 2004). Tre begrepp som 

återkommer i uppsatsen är: själv-presentation, selektiv själv-presentation och 

självutlämnande. Begreppen behandlar hur mycket en individ väljer att dela med sig av sitt liv 

och sin inre värld till sin omgivning (Leary, 2002; Gonzales och Hancocks, 2008; Forest & 

Wood, 2012). Facebook-aktiviter är ett verktyg för detta genom dess funktioner som 

exempelvis statusuppdateringar. Tidigare forskning som gjorts om relationen mellan 

självkänsla och Facebook-aktiviteter har främst berört de beteende som relationen ger och 

påverkar. Med anledning av de studier som tidigare gjorts på de önskvärda områdena, 

självkänsla och Facebook-aktiviteter, är uppsatsens avsikt att vidga forskningen. Detta görs 

med hjälp av semantiska representationer för statusuppdateringar. För att undgå subjektiv 

påverkan på tolkande av statusuppdateringar är uppsatsen inspirerad av Garcia och Sikströms 

(2013a) forskning. Med hjälp av en semantisk analys av individers statusuppdateringar är 

målet att undersöka om det går att predicera deltagarnas nivå av självkänsla. Utöver detta, 

genom en semantisk analys, undersöka om specifika ord i statusuppdateringar är kopplade till 

en viss nivå av självkänsla. 

             Uppsatsen inleds med en operationalisering av självkänsla för att sedan gå in på de 

faktorer som leder till att individer strävar efter att höja sin självkänsla samt de beteenden som 

påverkas av självkänsla. Tidigare forskning inom området presenteras för att ge en 

kunskapsbas och vidgad förståelse för området. 
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Teoribakgrund 

             Definition av självkänsla. Självet är det som främst skiljer människor från djur. 

Självet är en kognitiv mekanism som tillåter människor att medvetet reflektera över sig själva. 

Genom självet ges möjligheten att reflektera över handlingar, tankar, attityder och värderingar 

från andra individer (Leary, 1999). I självet och i förmågan att självreflektera ligger begreppet 

självkänsla, som enligt Leary (1999) är något som är nödvändigt för människor att inneha och 

Diener (2000) menar att hög självkänsla ökar det psykologiska välbefinnandet. Begreppet 

självkänsla syftar till hur individer värderar sig själva och i ett större perspektiv till vilken 

grundinställning de har till sig själva. Det kan ses som ett mått på hur en individ ser på sig 

själv och hur mycket individen tycker om sig själv och värderar sig själv (Blascovich & 

Tomaka, 1991). Dieners (2000) beskrivning förtydligar detta genom att förklara det såsom att 

självkänsla är hur negativt och positivt individer uppfattar sig själva. 

             Det råder en diskussion om begreppet självkänsla inom forskningsvärlden. 

Diskussionen behandlar om självkänsla är en stabil, personlig egenskap eller om den varierar 

beroende på kontext. I det sammanhanget delas självkänsla upp i två olika delar: trait self-

esteem och state self-esteem. Trait self-esteem syftar till den generella eller den 

genomsnittliga självkänslan en individ har oberoende av kontext (Leary, 2004). Den stabila 

och kontinuerliga självkänslan kan användas för att förutsäga olika framtida beteenden. Detta 

motsäger andra forskare som menar att, beroende på vilken kontext vi befinner oss i, kan vår 

nivå av självkänsla minska eller öka. Den situationsbundna självkänslan kallas därför state 

self-esteem (Trzesniewski, Donnellan & Robins, 2003). I uppsatsen kommer trait self-esteem 

att behandlas då Rosenbergs self-esteem scale (Rosenberg, 1965) syftar till detta 

(Trzesniewski et al., 2003).  

             Självkänsla som en stabil egenskap har visats främja olika typer av beteende. Fördelar 

med hög självkänsla är att det förbättrar initiativförmågan (Baumeister, Campbell, Krueger & 

Vohs, 2003) och gör individer mer öppna för nya erfarenheter (Zywica & Danowski, 2008). 

Det har även en stark koppling till glädje, lycka och andra positiva känslor. Hög självkänsla 

ökar uthålligheten, med det menas att individer med hög självkänsla klarar misslyckanden vid 

upprepande tillfällen utan att slås ned av detta (Baumeister et al., 2003). Individer med hög 

självkänsla är mindre känsliga för negativ kritik, främst om kritiken inte stämmer överens 

med deras positiva självbild (Swann, Wenzlaff & Tafarodi, 1992). Hög självkänsla gör att 

individer är tryggare med att tala inför grupp och även att kritisera grupper, individer och 

beteenden. Forskning menar även att hög självkänsla ökar favoriseringen av den grupp 

individer tillhör, vilket kan leda till ett avståndstagande till andra grupper och som i sin tur 
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kan resultera i fördomar (Baumeister et al., 2003). Slutligen beskriver författarna att låg 

självkänsla kan öka risken för att drabbas av depression, till exempel under stressiga 

omständigheter.   

             Walster (1965) menar att forskning ofta diskuterar kring huruvida individer med låg 

självkänsla skulle ha ett större behov av kärlek. Det finns resultat som visar att så är fallet, 

men det finns även forskning som visar det motsatta (Walster, 1965). Ytterligare forskning 

gällande självkänsla tenderar visa att hög självkänsla leder till bättre relationer med andra 

individer (Stinson et al., 2008). Klemer (1971) menar att kvinnor med hög självkänsla dejtar 

mer än kvinnor med lägre självkänsla. Detta kan möjligen ha en koppling till att individer 

med hög självkänsla tenderar att ha bättre relationer, förmåga att knyta an till andra och utöka 

sin umgängeskrets. En alternativ förklaring är att individer med bättre relationer tenderar att 

få högre självkänsla. Forskning inom ämnet visar på samband mellan relationer och 

självkänsla, men inte vad som orsakar vad (Stinson et al., 2008; Klemer, 1971).    

             Chan (2011) undersökte i sin studie samband mellan nedstämdhet, blyghet, socialt 

stöd och självkänsla. Resultaten i studien visade att det fanns en positiv korrelation mellan 

blyghet och nedstämdhet samt att det var en negativ korrelation mellan blyghet och upplevt 

socialt stöd och självkänsla. Undersökningen genomfördes genom självskattningsenkäter som 

var utformade för att undersöka variablerna nedstämdhet, blyghet, socialt stöd och 

självkänsla. 

             Donnellan, Trzesniewski, Robins, Moffitt och Caspi (2005) menar att självkänsla är 

negativt korrelerat med brottslighet. Detta innebär att det finns ett samband mellan individer 

med lägre självkänsla och brottsbenägenhet. Studien visade att självkänsla var negativt 

korrelerat med aggression (Donnellan et al., 2005). Det finns forskning som har kommit fram 

till det motsatta gällande självkänsla och brottslighet. Baumeister, Smart och Boden (1996) 

menar att våld, aggressivitet och brottslighet likväl kan begås av individer med hög 

självkänsla. Forskarna menar att individer med hög självkänsla kan uppleva ett hot mot dess 

positiva syn på sig själv och som av ett resultat av att den bilden ifrågasätts av individer eller 

omständigheter kan hotet som upplevs och frustrationen som uppstår leda till ett aggressivt 

beteende (Baumeister et al., 1996). 

             Självkänsla påverkar hur man agerar och vilka tankar individer har om sig själva. 

Som ett led i detta påverkar även självkänslan hur individer agerar i förhållande till omvärlden 

(Alvarez-Icaza, Gomez-Maqueo & Patino, 2004). Hög självkänsla minskar stresskänslor och 

forskning visar att personer med hög självkänsla i större utsträckning styr över sitt eget liv än 

individer med lägre självkänsla. Att individer med hög självkänsla i större utsträckning styr 
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över sitt liv leder till att de i större omfattning ägnar tid åt det de önskar. Individer med lägre 

självkänsla har känslor präglade av tvivel, rädsla och oro vilket leder till ett defensivt 

beteende och en strävan efter bekräftelse för sitt agerande av omgivningen (Alvarez-Icaza et 

al., 2004).   

             Campell (1990) menar att en viktig faktor för hög självkänsla är att ha en 

väldefinierad självbild. Undersökningen visade att individer med låg självkänsla har en 

mindre tydlig självbild än individer med högre självkänsla. Campell (1990) kom fram till 

detta genom att undersökningen visade att vid självskattning av egenskaper undviker individer 

med lägre självkänsla extremvärden i högre grad än individer med högre självkänsla. Campell 

(1990) kom även fram till att individer med hög självkänsla hade en bättre stabilitet över tid 

gällande självskattade egenskaper. 

             Självkänsla, själv-presentation och självutlämnande. Forskare är överens om 

antagandet att människor strävar efter att upprätthålla en positiv bild av sig själva (Leary, 

1999). De menar att självet inte enbart är en kognitiv struktur med förmågan att reflektera 

över självet utan att det dessutom finns motivationella funktioner, exempelvis att upprätthålla 

eller öka sin självkänsla. Att individer har en inre motivation som driver dem att framstå på ett 

sätt som deras medmänniskor accepterar och kan relatera till (Leary, 2004). Genom att titta på 

hur vardagen ser ut idag kan detta tydligt synas. Individers önskan att accepteras av andra går 

in i många aspekter, exempelvis vid jobbansökningar eller vid potentiella vänskapsrelationer. 

Leary (2004) använder ordet själv-presentation för att förklara hur och varför individer vill bli 

accepterade av andra. Med hjälp av bland annat materiella ägodelar, hur individer talar om sig 

själv och vilka kontakter de har, har de möjligheten till att presentera sig på det sätt som de 

tror att andra ser upp till och reagerar positivt till. Detta för att öka sin egen självkänsla. Forest 

och Wood (2012) beskriver begreppet självutlämnande som syftar till den förmåga individer 

kan ha mer eller mindre av gällande att dela med sig av bland annat tankar, känslor och 

rädslor till andra. Själv-presentation och självutlämnande har vissa likheter gällande hur andra 

uppfattar oss genom det vi delar med oss av. Det som skiljer de åt är att självutlämnande 

behandlar en förmåga av utlämnande medan själv-presentation behandlar det individer väljer 

att förmedla för att få acceptans från omgivningen. 

             Enligt Leary (2004)  kan sammanhanget mellan själv-presentation och självkänsla 

förklaras genom att människor inte önskar hög självkänsla för sin egen skull utan använder 

det som en indikator för acceptans i samhället, att tillhöra och bli accepterad förknippas då 

med hög självkänsla. Individer med låg självkänsla har dock ett annat motiv med själv-

presentation. Istället för att andra individer ska få en positiv bild av dem önskar de istället att 
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andra inte ska få en negativ bild av dem. En neutral bild är då bättre än en positiv eller 

negativ. Krav från samhället att individer ska hålla sig till de faktorer som leder till acceptans 

kan för vissa vara en omöjlig uppgift. Ett sätt för att komma undan kraven kan vara att 

framstå exempelvis som emotionellt instabil, att visa sig svag, så att kraven på dem ska sänkas 

(Leary, 2004). 

Tidigare forskning 

             Enligt Steinfeld, Ellison och Lampe (2008) använder personer med lägre självkänsla 

Facebook för att utöka sitt sociala umgänge i större utsträckning än de med högre självkänsla. 

Socialt kapital är ett begrepp som används flitigt i Facebook-studier relaterat till personlighet 

och självet. Detta begrepp kan förklaras med att en individ får gynnsamma fördelar genom 

relationer med andra individer (Steinfeld et al., 2008). När socialt kapital kopplas till 

Facebook-aktiviteter handlar det om att skapa fler fördelar i livet offline. Tazghini och 

Siedleckis (2013) forskning visade att de individer som hade lägre självkänsla använde 

Facebook i större utsträckning för att öka det sociala kapitalet. En förklaring till varför 

personer med låg självkänsla gynnas av Facebook-relationer, kopplat till socialt kapital, kan 

vara på grund av att de genom Facebook finner det lättare att kommunicera med personer de 

inte känner så väl (Steinfield et al. 2008) då självutlämnade är en nödvändig komponent för 

skapandet av relationer (Forest & Wood, 2012). Med hjälp av Facebook-relationer kan den 

första kontakten lättare ske för de med låg självkänsla. Forskning har även visat att individer 

med låg självkänsla berättar mer om sig själva online än offline. Samtidigt visar samma studie 

att individer med låg självkänsla i större utsträckning har överdrivit information om sig själv 

för att framstå som mer populära (Zywica & Danowski, 2008). 

             Selektiv själv-presentation. Selektiv själv-presentation är när individer kan välja vad 

de vill att andra personer ska veta om dem, något som används flitigt på sociala medier 

(Gonzales & Hancock, 2011). Begreppet kan återknytas till själv-presentation som berörde 

hur individer presenterade sig själva för andra individer (Leary, 2004). Med selektiv själv-

presentation kan individer välja Facebook-profil genom att ange de egenskaper eller intressen 

som de vill att andra användare ska få ta del av. Valet blir de egenskaper eller intressen som 

de tror kommer att gynna dem på olika sätt, till exempel genom att få fler vänner på Facebook 

eller fler kommentarer på statusuppdateringar. Selektiv själv-presentation kan ses som ett 

strategiskt val en användare gör för att framhäva sig själv på ett positivt sätt. Detta kan leda 

till att individer med lägre självkänsla överdriver positiva statusuppdateringar för att framstå i 

positiv dager (Gonzales & Hancock, 2011). Dock visade en studie av Forest och Wood (2012) 

att individer med lägre självkänsla hade mer negativt betonade statusuppdateringar än 
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deltagare med högre självkänsla. De negativa statusuppdateringarna innehöll bland annat 

uttryckt rädsla, ilska, frustration, nedstämdhet och irritation. 

             Semantisk analys. Garcia och Sikström (2013b) har med deras forskning gällande 

semantiska analyser av text (se nedan) fått fram nya intressanta resultat som förbigår 

forskarens subjektiva bedömning av textinnehåll. Resultaten kan användas som komplement 

till övrig forskning, då det är ett objektivt sätt att analysera data. I deras undersökning om 

tonåringars subjektiva välmående (SWB) utförde de semantiska analyser av tonåringarnas 

egna berättelser och livsminnen. De undersökte om självskattningsformuläret för SWB kunde 

vara för snävt för att få fram en individs “hela” känsla av sitt välmående och om semantiska 

analyser kunde vara ett verktyg för att undersöka detta. Deltagarna fick skriva ner positiva och 

negativa händelser från de senaste 3 månaderna och därefter utföra ett SWB-test. En månad 

senare genomfördes en ny undersökning, men deltagarna fick endast redovisa de senaste 

veckorna. Den semantiska analysen visade att de semantiska representationerna av det 

deltagarna skrev (positiva händelser) kunde predicera nivån på SWB. Resultatet av den 

semantiska analysen korrelerade även med SWB-testen. 

             En annan forskning som Garcia och Sikström (2013a) bedrivit verkar som en 

inspiration för uppsatsens konstruktion och metod. Studien; The dark side of Facebook: 

Semantic representations of status updates predict the Dark Triad of personality (2013a), har 

med hjälp av en kvantifiering av semantiska representationer av Facebook-uppdateringar fått 

fram signifikanta resultat. Deras forskning byggde på statusuppdateringar från 304 deltagare 

samt självskattade enkäter såsom personlighetsformulär (EPQR-S) som syftar till 

egenskaperna extraversion, neuroticism och psychoticism, en förkortad version av Narcissistic 

Personality Inventory (NPI-16) och Mach-IV för att mäta machiavellianism. Deltagarnas 

statusuppdateringar predicerade nivåer på narcissism och psykopati hos individer, två av tre 

egenskaper som ingår i den mörka triaden. Machiavellianism gav inte signifikanta resultat. 

Resultaten från forskningen ger en ny infallsvinkel på forskning om hur individer uttrycker 

sig på Facebook för deras “vänner” och menar att manipulativa personlighetsdrag tar sig 

uttryck i individers statusuppdateringar. De föreslår även att motivationen för detta kan bero 

på att individerna vill öka sitt sociala kapital och ha hög medvetenhet om sina vänners liv 

(Garcia & Sikström, 2013a). 

             Det finns mycket forskning om Facebook-aktivitet och självkänsla, bland annat den 

forskning som studerat statusuppdateringar (Forest & Wood, 2012). I de fall har forskarna 

själva värderat det som skrivits och en risk för subjektiv bedömning råder. Med inspiration 

från Garcia och Sikström (2013a) är studiens avsikt att komma bort från forskarens subjektiva 
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bedömning av textinnehåll. Därför är konstruktionen i studien inspirerad av deras studie med 

mål om att kunna använda deras semantiska metod för att predicera självkänsla. Istället för att 

studera den mörka triaden kommer studien att figurera kring självkänsla. Med hjälp av en 

semantisk analys möjliggörs en objektiv bedömning av textinnehållet. Genom en relativt ny 

forskningsmetod inom semantiska analyser kommer det även att undersökas om 

statusuppdateringar genererar kluster, tema, med ord som syftar till olika nivåer av 

självkänsla.  

Frågeställning 

             Kan man förutsäga en individs nivå på självkänsla genom en semantisk analys 

av Facebook-uppdateringar? Finns det semantiska kluster av ord som är indikativa för 

självkänsla? 

Metod 

Deltagare 

             Deltagarna i studien rekryterades genom Amazons webbtjänst för datainsamling, 

Mechanical Turk. Mechanical Turk valdes då det visats vara ett effektivt och mindre kostsamt 

alternativ för datainsamling än de traditionella metoderna. Dessutom har insamlad data via 

Mechanical Turk visats erhålla hög kvalitet (Buhrmester, Kwang & Gosling, 2011) och stark 

reliabilitet i form av test-restest, då det vid upprepad mätning vid olika tillfällen inte 

uppkommit någon signifikant skillnad (Holden, Dennie & Hick, 2013). Deltagarna betalades 

0.50 amerikanska dollar för sitt deltagande. Urvalskriterierna i studien var att deltagarna 

skulle vara 18 år eller äldre och inneha minst 15 statusuppdateringar skrivna på engelska på 

sin profil på Facebook. Antal som besvarade enkäten var 155 personer och samtliga kom från 

USA. Individerna var mellan 18 och 47 år, med medelåldern 26,73 år (SD=6,612). Deltagarna 

bestod av 77 kvinnor och 78 män, dessa hade i genomsnitt 360,99 Facebook-”vänner”. 

Deltagarnas medelvärde på självkänsla var 30,61 (SD=5,872). 

Instrument 

             Enkät. Bakgrundsfrågor som ställdes var kön, ålder, nationalitet, civilstånd, 

utbildningsnivå och sysselsättning. Utöver det ombads deltagarna att redovisa de 15 senaste 

statusuppdateringarna de gjort på Facebook. Antalet statusuppdateringar valdes för att få 

tillräcklig textmassa till den semantiska analysen samt inte vara för tidskrävande för 

deltagarna. Slutligen bestod enkäten av Rosenberg self-esteem scale.   

             Rosenberg self-esteem scale (1965). Är ett etablerat psykometriskt test som mäter 

graden av självkänsla genom tio påståenden bestående av negativa och positiva känslor 

gällande självet. Testet besvaras på en likert-skala som är graderad från ett till fyra där de fyra 
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alternativen motsvarar: ”instämmer inte alls”, ”instämmer inte, ”instämmer” och ”instämmer 

helt”. Då deltagaren ”inte instämmer alls” tilldelas poängen ett och då deltagaren ”instämmer 

helt” tilldelas poängen fyra. Hälften av frågorna är omvända och för dem gäller det motsatta. 

Ett högt värde på testet indikerar en hög grad av självkänsla och ett lågt värde indikerar en låg 

grad av självkänsla. När resultatet på testet beräknas summeras värdena på respektive 

påstående och detta ger en totalsumma som kan variera mellan 10-40 poäng. Deltagare vars 

testresultat hamnar inom spannet 25-35 poäng anses inneha en normal nivå av självkänsla, 

medan deltagare som hamnar på en lägre poäng än 25 anses ha en låg grad av självkänsla. De 

deltagare som hamnar över 35 poäng anses ha en hög grad av självkänsla (Rosenberg, 1989; 

Boduszek, Hyland, Dhingra & Mallett, 2013). 

             Rosenberg self-esteem scale är en självskattningsskala och två problem med detta 

som kan påverka reabiliteten och validiteteten är ”respons bias” samt att deltagaren listar ut 

syftet och därmed besvarar testet i enighet med detta, för att behaga undersökaren (Hayes, 

2000). Hayes (2000) menar att ”respons bias” är då deltagaren svarar det som är socialt 

önskvärt, vilket i detta fall möjligen skulle vara att skatta en högre självkänsla än den faktiska. 

För att minimera riskerna med dessa två problem informerades deltagarna att deltagande var 

anonymt samt att syftet med undersökningen endast presenterades på en ytlig nivå. 

Design 

             Studien var kvantitativ i form av en webbaserad enkätstudie samt att den 

kvantifierade det semantiska innehållet i statusuppdateringarna. Studien var uppdelad i två 

frågeställningar. Texter som analyserades bestod av 15 statusuppdateringar från Facebook 

från varje deltagare och den andra variabeln var egenskattningen av självkänsla. Den första 

frågeställningen besvarades genom Latent Semantic Analysis och därefter genom en 

korrelationsanalys. Den andra frågeställningen besvarades genom semantisk klusteranalys och 

därefter ett Chi2-test. 

Procedur 

             Enkäten var internetbaserad och konstruerades med hjälp av hemsidan Mechanical 

Turk. En pilotstudie genomfördes med 44 deltagare. Den utfördes genom att enkäten 

publicerades på Mechanical Turk och att de som genomförde den gav feedback via mail. 

Problem som uppstod under pilotstudien var att en del av deltagarnas svar inte sparades på 

grund av fel vid kodning av enkäten, detta åtgärdades. Några förändringar i enkätens 

utformning behövdes inte. Därefter distribuerades den slutgiltiga enkäten för allmänheten på 

Mechanical Turks hemsida. Enkäten var tillgänglig i 13 dagar och stängdes sedan ned. 

Deltagarnas genomsnittliga svarstid var ca 5 minuter. Enkäten inleddes med kort information 
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gällande innehållet i enkäten, instruktion hur enkäten skulle besvaras, tidsåtgång, 

urvalskriterier och anonymitet. Deltagarna fick besvara ett antal bakgrundsfrågor och sedan 

utföra Rosenbergs self-esteem scale (Rosenberg, 1965). De ombads sedan att klistra in deras 

15 senaste statusuppdateringar i enkäten, vilka senare låg som grund för den semantiska 

analysen. 

             Datorprogramvaran Semanticexcel.com användes för att analysera data från 

Mechanical Turk. Semanticexcel.com är en programvara som är utvecklad för att genomföra 

semantiska analyser. Det användes både för att predicera självkänsla utifrån de semantiska 

representationerna som uppdateringarna genererade och för klusteranalysen. I de två raderna i 

Semanticexcel.com bestod den ena raden av individernas statusuppdateringar, varav en cell 

bestod av en individs 15 statusuppdateringar. I den andra raden infogades individens 

sammanlagda resultat av Rosenbergs self-esteem scale. De 155 raderna bestod av varje 

enskild individs uppdateringar och deras nivå på självkänsla. Med hjälp av 

Semanticexcel.com och funktionerna i programvaran genomfördes den semantiska analysen 

av uppdateringarna. Programvaran omvandlade statusuppdateringarna till en semantisk 

representation via LSA (beskrivs nedan). Genom kvantifieringen av de semantiska 

representationerna utvanns ett resultat i form av en prediktion som sedan användes i ett 

korrelationstest med det faktiska värdet på självkänsla. Därefter utfördes även den semantiska 

klusteranalysen i samma program. 

Dataanalys 

             Semantisk representation av statusuppdateringar och LSA. Under de senaste åren 

av forskning inom psykologi har stora framsteg gjorts. För att undkomma bland annat 

forskares subjektiva bedömning har datoriserade analysprogram börjat användas i större 

utsträckning. LSA, latent semantic analysis, är en av de programvaror som framtagits. Med 

hjälp av matematiska formler används LSA för att analysera data från studier. Genom detta 

kan forskare generera resultat som inte är påverkad av personers bedömning. LSA kan 

beskrivas både som en metod och en teori för hur semantiska betydelser kommer från ord i en 

kontext (Landauer, Foltz & Laham, 1998). De matematiska algoritmerna som används i 

analysen är för omfattande för att beskriva i uppsatsen men för vidare läsning är Introduction 

to LSA (Landauer et al, 1998) tillgänglig. Ett kort sätt att förklara LSA algoritmen på är att 

den tar ett stort textstycke, det vill säga en textkorpus, där uträkningar från detta resulterar i en 

stor matris i LSA (Landauer et al, 1998). Den förutsäger att ord som har liknande betydelser 

kan finnas i texter med liknande mening. Genom detta kommer varje ord i textkorpusen att få 

en semantisk representation genom vektorer. Semantisk representation är en del av LSA och 
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betydelsen av ett ord beror helt och hållet på dess relation till andra ord (Garcia & Sikström, 

2013b). Vektorer kan förklaras som flera numeriska värden som utläses från den semantiska 

representationen, det vill säga ett ord eller en statusuppdatering. Ett ord i en statusuppdatering 

blir representerat av en vektor som sedan adderas med de andra orden i uppdateringen för att 

få en summerande vektor (Garcia & Sikström, 2013a). Vektorn som representerar 

uppdateringen blir sedan normaliserad till längden av 1. Värden som ligger nära siffran 1 är 

lika i betydelse och ord som ligger nära 0 är inte det. All text från statusuppdateringar finns i 

något som kallas den semantiska rymden som är en matematisk representation av all text. 

Genom multipla regressioner på värdena (vektorerna) kan ett predicerat värde på självkänsla 

utläsas (Garcia & Sikström, 2013a). Sedan utfördes Pearsons korrelationstest för att studera 

det predicerade värdet gentemot det empiriska värdet. 

             Semantisk klusteranalys. I den andra analysen av data användes en ny form av 

semantisk analys. Det är en metod som bygger på att ord från ett textkorpus delas in i olika 

kluster, vilket innebär att de ord som hade liknande semantiska representationer och avstånd i 

den semantiska rymden placerades i ett kluster. För att placera ord i kluster användes den 

etablerade metoden k-means, som syftar till att placera in observationer i kluster (Peralta, 

Espinace & Soto, 2013). Metoden som användes är relativt ny inom psykologisk forskning, 

där den semantiska rymden används i kombination med k-means och Chi2 uträkning. Chi2-

testet användes för att undersöka om något av de utvunna klustren hade ett signifikant värde 

med en nivå av självkänsla, antingen högt eller lågt. 

Etik 

             För att utforma en etiskt korrekt studie har de fyra etiska principerna tagits i 

beaktande. Patel och Davidson (2011) redogör för att dessa är samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet, informationskravet och nyttjandekravet. Samtyckeskravet är kravet att 

deltagaren ska delta av fri vilja (Patel & Davidson, 2011). I och med att undersökningen var 

internetbaserad utfördes inte några påtryckningar eller liknande som kan ha påverkat 

individernas deltagande. Deltagarna lämnade sitt samtycke genom att utföra enkäten och 

skicka in den. Vid avbrutet deltagande sparades ingen information, det gjorde endast då 

enkäten slutfördes och skickades in.  

             Hayes (2000) redogör för konfidentialitetskravet, vilket innebär att information som 

tillhandahålls genom undersökningen inte ska vara möjlig att koppla till individerna och att 

data som samlats in ska förvaras så att obehöriga inte kan ta del av den. I undersökningen 

fanns en risk att då deltagarna ombads kopiera 15 statusuppdateringar även kopierade sitt 

namn. För att undvika detta inleddes enkäten med information om att undersökningen är 
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anonym och att deltagarna inte skulle ha med namnet på något ställe i enkäten. Information 

som samlades in i undersökningen förvarades så att inte några obehöriga kunde ta del av den 

och när data sammanställts raderades filen med enkätsvaren. Något som ytterligare stärkte 

uppfyllandet av konfidentialitetskravet var att enkäten var webbaserad. I Mechanical Turk är 

användarna kodade med en rad bestående av siffror och bokstäver och är därmed anonyma. 

Informationskravet handlar om att deltagarna ska delges information om undersökningens 

syfte och ytterligare information som kan påverka beslutet att delta i undersökningen (Patel & 

Davidson, 2011). Detta krav uppfylldes genom att enkäten inleddes med information gällande 

bland annat undersökningen syfte. I inledningen presenterades även urvalskriterierna och ett 

krav för att delta var att deltagaren måste vara minst 18 år. Detta kan vara ett problem med 

internetbaserade enkäter då det inte går att kontrollera om deltagarna är över 18 år. För att i 

möjligaste mån undvika att minderåriga deltog inleddes enkäten med tydlig information 

gällande detta 

             Patel och Davidson (2011) redogör för nyttjandekravet som innebär att insamlad data 

endast ska användas till forskningens ändamål. Detta krav uppfylldes genom att insamlad data 

endast användes till detta aktuella projekt och raderades därefter. 

Resultat 

             För att besvara den första frågeställningen utfördes först en multipel regressionsanalys 

på de semantiska representationerna för att få fram ett predicerat värde på självkänsla. 

Pearson korrelationstest gjordes sedan mellan det predicerade värdet och det empiriska 

(självskattade) värdet på självkänsla. Det visade att det inte fanns någon signifikans (r=.125, 

n=155, p=.061). Detta innebär att det semantiska innehållet i statusuppdateringarna inte 

predicerar självkänsla, men det finns en tendens. 

             För att besvara frågeställning två klustrades de semantiska representationerna av varje 

unikt ord samman till åtta kluster (se bilaga 1-8), där var ord hamnade i något av dessa. Detta 

utfördes med hjälp av K-means klustrings algoritm (Peralta et. al, 2013). För att testa 

skillnaden mellan betingelser i form av antalet ord i respektive kategori utfördes ett Chi2-test 

för goodness of fit. Testet visade att det fanns signifikans i kluster två (p=.004), se bilaga 2, 

och kluster sju (p< .001), se bilaga 7, resterande hade inte ett signifikant samband med 

självkänsla. Kluster två hade ett signifikant samband med hög självkänsla. Gemensamt för 

orden i detta kluster var att de var kopplade till resor, aktiviteter, mat och produkter. Exempel 

på ord som förekom var Florida, Francisco, eyeliner, skateboard och tacos. Kluster sju hade 

ett signifikant samband med låg självkänsla. Orden i kluster sju präglades av relationer, främst 
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i form av familjerelationer, och känslor i positiv och negativ form. Exempel på ord i kluster 

sju var ord som vänner, dotter, mamma, älskad, hatad, ledsen och stolt. 

Diskussion 

Resultat 

             Resultatet från frågeställning ett är inte signifikant för att predicera självkänsla utifrån 

de skrivna Facebook-uppdateringarna, men det finns en tendens som är värd att nämna. Att 

resultatet inte är signifikant kan bero på ett antal olika anledningar, varav ett är att det inte går 

med hjälp av en semantisk analys att predicera självkänsla från statusuppdateringarna. Andra 

anledningar kan vara att deltagarna är för få eller att deltagarna använder sig av selektiv själv-

presentation för att framstå på ett visst sätt för Facebook-”vännerna”.  

             Garcia och Sikström (2013a) använde samma metod för att undersöka den mörka 

triaden på Facebook. Antalet deltagare i studien var 304 individer gentemot uppsatsens 155 

individer. En anledning till att resultatet inte är signifikant kan bero på detta. För att kunna 

utföra en semantisk analys krävs en stor textkorpus och då behövs det text från många 

deltagare. I och med deltagarantalet kan resultaten påverkats av detta. En lösning till det hade 

kunnat vara att be deltagarna att klistra in de trettio senaste statusuppdateringarna eller att ha 

låtit undersökningen ligga kvar en extra vecka på Mechanical Turk. Detta är spekulationer då 

resultatet hade kunnat se likadant ut med mer text att arbeta med. 

             I och med de icke signifikanta resultatet är det spännande att diskutera begreppen 

själv-presentation och selektiv själv-presentation. Själv-presentation syftar till att individer 

har en inre motivation som driver dem till att framstå på det sätt som gör att medmänniskor 

accepterar dem. Genom hur individer uttrycker sig om sig själva eller genom materiella 

ägodelar sänder de ut signaler till sin omgivning som ett försök att vinna respekt och 

tillhörighet i samhället (Leary, 2004). På sociala nätverk används en förlängning av ordet 

själv-presentation, selektiv själv-presentation (Gonzales & Hancock, 2011). Begreppet 

innebär att individer själva väljer vad de vill att deras vänner på sociala nätverk tar del av. En 

individ kan välja att framhäva vissa känslor, personlighetsegenskaper och intressen som de 

tror kommer att gynna dem på olika sätt, exempelvis för att öka sitt sociala kapital. På grund 

av detta är det möjligt att deltagarnas statusuppdateringar inte visar den de egentligen är, utan 

en drömbild av hur de vill att andra människor ska se på dem. Om fallet är så, att deltagarna 

inte presenterat en helt sanningsenlig bild av sig själva, påverkas den semantiska analysens 

samvariation med självskattad självkänsla. 

             En annan möjlighet är att deltagarna från Mechanical Turk har svarat på Rosenbergs 

self-esteem scale i tidigare studier och är familjära med frågorna och syftet. Om fallet är så 
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kan det finnas risk för att respons bias har påverkat resultatet och att deltagarna svarat som de 

tror är socialt önskvärt. Förhoppningsvis har inte detta skett då några av svarsalternativen i 

self-esteem scale är omvända, vilket borde göra det svårare för deltagarna att utge sig för att 

vara något de inte är. Även om det finns en risk att deltagarna har förstått testet så talar 

medelvärdet på self-esteem scale i studien mot detta. Medelvärdet blev 30,61 (SD=5,872) och 

det hamnar inom spannet för vad som anses vara en normal nivå av självkänsla. En normal 

nivå av självkänsla finns inom spannet 25-35 (Rosenberg, 1989), vilket gör att resultatet i 

denna studie placeras nästan precis i mitten inom spannet för vad som är normalt. Hade 

medelvärdet varit extremt i någon riktning hade det funnits större anledning att misstänka att 

deltagarna inte svarat sanningsenligt. 

             Frågeställning två visade att kluster två har ett signifikant samband med hög 

självkänsla. Kluster två består av ord kopplade till resor, aktiviteter, mat och produkter. Enligt 

tidigare forskning är fördelar med hög självkänsla att det förbättrar initiativförmågan 

(Baumeister et al., 2003) och öppenheten för nya erfarenheter (Zywica & Danowski, 2008). 

Detta kan kopplas till resultatet i studien då de fördelarna kan leda till att individer med hög 

självkänsla åker på resor och medverkar vid olika aktiviteter, medan en individ med lägre 

självkänsla eventuellt inte tar samma initiativ. En ytterligare tanke kan vara att individer med 

låg självkänsla reser lika mycket som individer med hög självkänsla, men att de individerna 

inte delar med sig av detta i statusuppdateringarna på Facebook. Det resultatet i denna studie 

visar baseras på vad individerna skriver i statusuppdateringarna och säger därmed ingenting 

om till exempel hur mycket individer med låg respektive hög självkänsla reser, utan beskriver 

endast vad de väljer att skriva i statusuppdateringarna på Facebook. Detta går att koppla till 

begreppet selektiv själv-presentation (Gonzales och Hancocks, 2008), det vill säga hur en 

individ väljer att presentera sig själv. Enligt denna studie skriver individer med hög 

självkänsla mer om aktiviteter, mat, produkter och resor. 

             Kluster sju hade ett signifikant samband med låg självkänsla. Orden i kluster sju 

präglas av relationer, främst i form av familjerelationer, och känslor i både positiv och negativ 

form. Ord som förekom i kluster sju var ord som vänner, dotter, mamma, älskad, hatad, ledsen 

och stolt. Walster (1965) menar att individer med låg självkänsla har ett större behov av 

kärlek. En möjlig koppling till denna studie kan vara att det större behovet av kärlek visas i 

statusuppdateringar för individer med låg självkänsla genom att de framhåller relationer och 

känslor. Chan (2011) menar att det är en negativ korrelation mellan blyghet och upplevt 

socialt stöd och självkänsla. Vilket innebär att desto blygare individer är desto lägre 

självkänsla har individen, men att individer med låg självkänsla även upplever att de har ett 
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stort socialt stöd. Det höga sociala stödet återfinns i statusuppdateringarna på Facebook i 

denna undersökning då kluster sju präglades av relationer. 

             Forskning menar även att hög självkänsla ökar favoriseringen av den grupp man 

tillhör (Baumeister et al., 2003). Detta går möjligen emot resultatet i denna undersökning, då 

det troligen skulle leda till att individer med hög självkänsla skulle ha nära relationer och dela 

med sig av detta i uppdateringarna på Facebook. Det kan även tolkas att resultatet i denna 

forskning är i linje med detta och att individer med hög självkänsla har ett stort socialt kapital. 

Därmed har de grupper och individer de känner sig trygga med och känner inte behov av att 

dela med sig av detta till vänner på Facebook och istället väljer att framhäva resor, aktiviteter, 

produkter och mat. Medan individer med låg självkänsla möjligen inte har lika stort socialt 

kapital och då framhäver relationer för att övertyga vännerna på Facebook om att de har 

gynnsamma och tillfredsställande relationer. Det vill säga att det kan vara av mindre betydelse 

för individer med hög självkänsla att framhäva relationerna då de har lätt att skapa nya 

kontakter och vidga det sociala kapitalet (Stinson et al., 2008). 

             Studien visar att individer med låg självkänsla främst betonar familjerelationer i 

statusuppdateringar och detta kan innebära att relationerna inom familjen får en större 

betydelse för individer med lägre självkänsla. Det är möjligen i linje med den forskning som 

menar att hög självkänsla leder till bättre relationer med andra individer och har lättare att 

skapa nya kontakter (Stinson et al., 2008). Vilket i sådana fall skulle resultera i att 

familjerelationerna får mindre betydelse då det även finns andra individer som fått stor 

betydelse för de med hög självkänsla.   

             Självkänsla är negativt korrelerat med aggression (Donnellan et al., 2005) och 

forskning visar även att individer med lägre självkänsla har känslor präglade av tvivel, rädsla 

och oro (Alvarez-Icaza et al., 2004). Det stämmer delvis med resultatet i denna studie då 

individer med låg självkänsla uttryckte mer känslor i uppdateringarna, men de var i både 

negativ och positiv form. 

Metod 

             I studien användes Mechanical Turk för datainsamling. På Mechanical Turk finns 

användare som får betalt för att göra enkäter som läggs ut. Det som kan ifrågasättas med att 

använda Mechanical Turk för datainsamling är om det är en viss typ av människor som gör 

enkäterna som publiceras där, vilket i så fall begränsar reliabiliteten och validiteten. Tidigare 

studier visar på en stark test-retest reliabilitet (Holden et al., 2013) då både test och re-test 

utförts på Mechanical Turk. Frågan kvarstår om resultatet skulle blir detsamma om 

datainsamling utförts i ett annat forum. Ytterligare kritik är att medlemmarna som utför testen 
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gör många test och det är därmed inte omöjligt att de känner till vanliga tester som till 

exempel Rosenberg self-esteem scale och att det påverkar deras svar. Det är inte heller 

omöjligt att medlemmarna på Mechanical Turk har ett intresse för tester och forskning och att 

de genom sitt medlemskap förenar nytta med nöje, vilket kan påverkat att svaren blivit något 

annat än om datainsamlingen gjorts i något annat forum. Fördelen med Mechanical Turk är att 

deltagarna är helt anonyma. Antalet deltagare i studien var 155 och samtliga kommer från 

USA. Det är möjligt att resultatet skulle ha blivit något annat med ett större antal deltagare 

eller deltagare från Sverige. Storleken på urvalet har stor betydelse och ett mindre antal 

deltagare ökar risken för ett resultat som inte speglar verkligheten då extremvärden får stor 

påverkan (Hayes, 2011). Det är även möjligt att resultatet blivit något annat om deltagarna 

kommit från andra länder än USA. Resultaten går inte att generalisera till befolkningen i USA 

på grund av att deltagarna på Mechanical Turk förmodligen inte speglar ett representativt 

urval på befolkningen i USA. Därav generaliseras inte resultaten till Sverige. Även om det 

inte är generaliserbara resultat ger studien ett nytt tillskott till forsking inom semantik analys.   

             Metoden som användes, LSA, är en spännande form av metod för psykologisk 

forskning. Semantiska analyser tillåter forskare att komma bort från den subjektiva 

bedömningen av text och ger därför resultat som enbart bygger på matematiska formler. 

Eftersom att forskning med semantisk analys och Facebook-uppdateringar enbart skett en 

gång tidigare (Garcia & Sikström, 2013a) är resultaten ett bidrag för forskning inom ämnet. 

En svårighet med att använda sig av semantiska representationer är det faktum att det är en 

komplicerad metod. De matematiska formlerna är inprogrammerade i programmet 

Semanticexcel.com och det krävs därmed ingen egen uträkning av data, men det krävs stor 

förståelse för stegen i uträkningen för att tolka resultaten och för att förstå alla 

händelseförlopp. Klusteranalysen; en kombination av k-means, semantiska rymden och Chi2-

test, har inte tidigare använts enligt författarnas vetskap. Därför är resultaten från 

frågeställning två nya inom forskning om Facebook-aktivitet relaterat till självkänsla. 

Klusteranalys hjälper forskningen att undersöka vilka tematiska ord som har ett samband med 

ett önskvärt ämne.  

Vidare diskussion 

             Då det råder en viss tveksamhet över huruvida deltagarna i studien är präglade av 

selektiv själv-presentation (Gonzales och Hancocks, 2008) är en alternativ metod att utesluta 

Facebook från en framtida studie. Att be deltagarna att formulera en text om sig själv eller ett 

specifikt ämne och undersöka om den semantiska analysen samvarierar med nivå av 

självkänsla. Att använda sig av statusuppdateringar från Facebook har gett, som resultaten 
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visar, spännande och utvecklingsbara resultat. Ett annat förslag till framtida forskning är att 

undersöka om klusteranalysen på statusuppdateringar korrelerar med en viss nivå av 

subjektivt välmående, om vissa ord tyder på ett högt eller lågt välmående. 

             En ytterligare fråga som hade varit intressant att komplettera enkäten med hade varit 

hur mycket deltagarna funderade, ändrade och reflekterade över statusuppdateringar på 

Facebook innan de publicerade dem. Svaren på den frågan hade kunnat ge ytterligare 

information om deltagarna. Om det hade visats att deltagarna lade mycket eftertanke bakom 

statusuppdatering hade det funnits behov av att reflektera kring om individerna försöker utge 

sig för att vara någon de i själva verket inte är.  

             En slutsats som kan dras av studien är att individer med hög självkänsla främst 

betonar vikten av nya erfarenheter i statusuppdateringarna på Facebook, medan individer med 

låg självkänsla främst betonar relationer i uppdateringarna. Undersökningens metoder är 

relativt nya inom psykologisk forskning och tillför därmed ny kunskap till området.        
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Bilaga 1 

 

 

Ord i kluster 1, inte signifikant med självkänsla. 
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Bilaga 2 

 

Ord i kluster 2, signifikant med hög självkänsla.  
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Bilaga 3 

 

Ord i kluster 3, inte signifikant med självkänsla.  
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Bilaga 4 

 

         

 But Well We Then  

 To They I Her  

 The Again Have Even  

 That Is Least Body  

 It About Were Same  

 As When You Other  

 And So More Already  

 In He Away Most  

 Not Such Almost Much  

 A Both Long Upon  

 One Them Those Has  

 Also Be First Can  

 All Some Its New  

 If Time Had Once  

 Which Any There Along  

 This Only Would Very  

 Of Was No Alone  

 By After Back Being  

 With His Against What  

 For Their Our Out  

 From Although Above Now  

 Are Will May Because  

 Or An Than Means  

 At Always Him Up  

 On Certain Account Been  

      

 

Ord i kluster 4, inte signifikant med självkänsla. 
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Bilaga 5 

 

 

Ord i kluster 5, inte signifikant med självkänsla. 
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Bilaga 6 

 

 

Ord i kluster 6, inte signifikant med självkänsla. 
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Bilaga 7 

 

Ord i kluster 7, signifikant med låg självkänsla.  
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Bilaga 8  

 

 

Ord i kluster 8, inte signifikant med självkänsla. 

 

 

 

 


