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Abstrakt 

 

Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan självkänsla och facebookanvändning 

i form av frekvens, antal vänner samt motiv. Studien syftade även till att studera eventuella 

köns- och åldersskillnader i förhållande till självkänsla såväl som facebookanvändning. 

Undersökningen, som tog en deduktiv ansats, var utformad som en kvantitativ tvärsnittsstudie 

med webbenkät som datainsamlingsmetod. Webbenkäten omfattades av ett antal 

bakgrundsfrågor samt testen Motives for Facebook Use och Rosenberg Self-Esteem Scale 

(RSES) som mäter motiv för facebookanvändning respektive global självkänsla. Studien 

genererade 320 deltagare i åldern 18-75 som förvärvades genom bekvämlighetsurval. 

Resultaten visade ingen signifikant skillnad för självkänsla mellan könen men en signifikant 

skillnad upptäcktes gällande självkänsla och åldersgrupper, där den yngsta åldersgruppen 

(18-25 år) hade lägst självkänsla. Vi kunde också se att de yngre var mer passiva än de äldre i 

sin facebookanvändning och att männen var mer passiva när det gällde de olika 

facebookaktiviteterna än kvinnorna. 
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Abstract 

 

The aim of the study was to examine the relationship between self-esteem and Facebook 

usage in the form of frequency, number of friends and motives. An additional aim was to 

study potential differences regarding sex and age in relationship to self-esteem as well as 

Facebook usage. The study adopted a deductive approach and was designed as a quantitative 

cross-sectional study. The data was collected through a web-based survey which consisted of 

demographic questions and the two tests Motives for Facebook Use and Rosenberg Self-

Esteem Scale (RSES) measuring motives for Facebook usage respectively global self-esteem. 

The survey generated 320 participants between the ages of 18-75 acquired through a 

convenience sample. The results showed no significant difference regarding self-esteem 

between sexes, however the results showed a significant difference regarding self-esteem 

between the age groups, where the youngest age group (18-25 years) had the lowest level of 

self-esteem. The results further showed that the younger age groups were more passive in 

their usage than the older age groups, and that the men were more passive regarding 

Facebook activities than the women. 
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Introduktion 

 

Det finns över sju miljarder människor i världen. I december 2017 uppmättes 

Facebook ha 1.4 miljarder aktiva användare dagligen och 2.13 miljarder användare per 

månad (Facebook, 2018). Facebook är det dominerande sociala mediet oavsett nationalitet 

och ålder (Whitney, 2010), följt av Instagram, Snapchat, Twitter och YouTube (Royal 

Society for Public Health, 2017).  

Facebook startades den 4e februari 2004 och var under sitt första år enbart öppet för 

collegestudenter. Ett år senare öppnades sidan upp även för high school studenter, och 

slutligen, år 2006, öppnades den upp för allmänheten. Målet med plattformen är att ”Give 

people the power to build community and bring the world closer together” (Facebook, 2018). 

Det är gratis att bli medlem och öppet för alla som är över 13 år och har en e-postadress. På 

sidan skapar du en profil och väljer själv hur mycket information du vill delge. Du kan sedan 

lägga till vänner, posta bilder och statusar, följa sidor, gilla, kommentera och dela inlägg, gå 

med i grupper, skapa evenemang, skicka meddelanden, spela spel med mera (Facebook, 

2018). I Sverige är 71% av befolkningen aktiva Facebookanvändare och användningen 

fortsätter att öka i de flesta åldersgrupper. I åldersgruppen 16-25 år är användningen som 

flitigast med 76% dagliga ”Facebookare”. En siffra som sedan sjunker med stigande ålder, 

även om nära hälften, 47%, av internetanvändarna över 75 år använder Facebook varav 25% 

dagligen. (Davidsson & Thoresson, 2017).  

Datorer, surfplattor och smartphones är en del av så gott som alla hem och tillåter 

individen att vara ständigt uppkopplad. Den genomsnittlige svensken spenderar i snitt 24 

timmar i veckan på internet och i åldersgruppen 16–25 år är genomsnittet närmare 40 timmar 

- alltså lika mycket som en normal arbetsvecka. Mellan åren 2010 och 2016 mer än 

fördubblades den dagliga användningen av sociala medier (Davidsson & Findahl, 2016). 

Sociala medier är det senaste verktyget vi har för att kommunicera och det påverkar både hur 

vi skapar, upprätthåller och ser på sociala kontakter, såväl som hur vi ser på oss själva och 

hur vi mår (Parnell, 2017). Detta förhållande går åt båda håll då dessa faktorer även påverkar 

användandet av sociala medier.  

Självkänsla är ett mycket studerat men fortfarande oklart begrepp, som i tidigare 

forskning bland annat kopplats till ångest, oro och depression (Rosenberg, 1965; Lindwall, 

2011). Begreppet självkänsla blandas också i dagligt tal och populärkultur ihop med andra 

begrepp som rör självet, till exempel självförtroende, självbild och självuppfattning. En 
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person med låg självkänsla har en bild av sig själv som är mer sårbar och känslig för yttre hot 

än en person med hög självkänsla, vilket innebär att en person med låg självkänsla har svårt 

att reparera sin självbild medan en person med hög självkänsla har andra positiva attityder 

och bilder av sig själv vilket gör att den höga självkänslan, självbilden, upprätthålls 

(Lindwall, 2011) 

Denna uppsats kommer att behandla sambandet mellan självkänsla och 

facebookanvändning. Den kommer även behandla köns- och åldersskillnader för både 

självkänsla såväl som facebookanvändning. Detta är viktigt att undersöka vidare, och vill 

studeras i kombination med Facebook då sociala medier kopplats till samma fenomen 

samtidigt som det fortsätter att växa och är i ständig förändring och utveckling. 

Forskningsstudier inom området sociala medier blir snabbt inaktuella, på grund av den 

snabba utvecklingen, och kräver kontinuerlig uppdaterad forskning. 

 

Självkänsla 

 

Om man ser till publicerade vetenskapliga artiklar är självkänsla ett av de mest 

studerade begreppen inom psykologi (Lindwall, 2011; Bleidorn et al., 2016). Självkänsla är 

ett svårdefinierat och flyktigt begrepp och enligt Lindwall (2011) är det svårt att inom 

forskningen enas om en och samma definition. Låg självkänsla har visat ett starkt samband 

med ångest och depression. Hög självkänsla i sin tur kan tyda på narcissistiska 

personlighetsdrag (Lindwall, 2011). 

Inom psykologin finns det en rad olika perspektiv och teorier om självkänsla. 

Begreppet självkänsla blandas också i dagligt tal och populärkultur ihop med andra begrepp 

som rör självet, till exempel självbegreppet, självförtroende, självbild och självuppfattning. 

Självbegreppet rör frågor som ”vem är jag, vad är jag?” medan självkänsla är mer 

utvärderande, alltså ”vad tycker jag om mig själv?” (Lindwall, 2011).  Självkänsla bör också 

skiljas från begreppet självförtroende som enligt Masreliez-Steen och Modig (2004) växlar 

från situation till situation medan självkänsla är mer konstant och ses som en del av 

personligheten.  

Global självkänsla, enligt Rosenberg (1965), innefattar både positiva och negativa 

känslor om sig själv. Han menar att den definition av hög självkänsla som mäts i skalan 

Rosenberg Self Esteem Scale (RSES) innebär att man anser sig själv vara “bra nog” och inte 

att man nödvändigtvis ser sig som varken överlägsen eller underlägsen någon annan 
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(Rosenberg, 1965). Perspektivet global självkänsla innebär på så sätt att man ser självkänsla 

som ett personlighetsdrag som verkar vara stabilt för olika situationer likväl som över tid. 

Global självkänsla kallas också för generell självkänsla, alltså den generella bild man har av 

sig själv och sitt eget värde (Lindwall, 2011) 

 

Låg kontra hög självkänsla. Lindwall (2011) menar även att de i ett test som får 

lägre poäng på självkänsla inte nödvändigtvis har farligt låg självkänsla eller ogillar sig själva 

starkt, utan ett kännetecknande drag verkar vara att de snarare svarar neutralt eller har en 

neutral syn på sig själva. På samma sätt behöver det inte peka på att individer med hög 

självkänsla ser sig överlägsen andra eller har narcissistiska drag, även om det visats att hög 

självkänsla kan vara ett tecken på detta. Lindwall (2011) menar att skillnaden mellan de som 

skattar sin självkänsla som hög jämfört med de som skattar den som låg kan vara att de 

senare har en mindre stabil bas. Detta kan innebära att bilden de har av sig själva är mer 

känslig och sårbar för yttre hot, så när en person med låg självkänsla har svårt att reparera sin 

självbild har en person med hög självkänsla andra positiva attityder och bilder av sig själv att 

falla tillbaka på för att upprätthålla sin höga självkänsla. För individer med låg självkänsla 

innebär det att deras instabila bas gör det svårt att reparera yttre hot och det kan innebära att 

deras självbild, och generella självkänsla, förändras från dag till dag (Lindwall, 2011). 

Samtidigt visar forskning att det finns ett samband mellan låg självkänsla och psykisk ohälsa 

i form av depression, oro och ångest (Rosenberg, 1965; Lindwall, 2011). 

 

Tidigare forskning 

 

Sociala medier och Facebook. Sociala medier är idag en av de vanligaste 

aktiviteterna som dagens barn och ungdomar ägnar sig åt. Schurgin O’Keeffe och Clarke-

Pearson (2011) har identifierat underlättad socialisering och kommunikation såväl med gamla 

som nya kontakter, utökade lärandemöjligheter bland annat i skolarbeten samt tillgång till 

information som starka fördelar med detta. Som nackdelar finns risker för nätmobbning och 

trakasserier, ”Facebook Depression”, brist på privatliv och integritet samt skadlig reklam. 

Facebook depression är ett fenomen som forskare föreslagit vilket definieras som en 

depression som utvecklas när pre-tonåringar och tonåringar spenderar en stor del av sin tid på 

sociala medier som Facebook och sedan börjar uppvisa klassiska symptom på depression 

kopplat till denna användning. Att bli accepterad av och att ha kontakt med sina gemene är en 
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central del av en människas liv och av stor vikt, kanske särskilt i ungdomsåren (Shurgin 

O’Keeffe & Clarke-Pearson, 2011). Just perioden som Facebook används mest flitigt, åldern 

18–25 år, karaktäriseras nämligen av identitetsformande, att bygga nära relationer och att bli 

del av grupper. Sociala medier är idag ett naturligt hjälpverktyg i detta (Arnett, 2000), men 

denna känsliga tid i kombination med hur intensiv onlinevärlden kan vara kan också verka 

som en faktor som kan trigga depression, eller försvåra redan existerande problem. Liksom 

med vanlig depression så är de lidande i stor risk för social isolering, paradoxalt nog. 

(Shurgin O’Keeffe & Clarke-Pearson, 2011).  

Sociala medier har kopplats till ökningar av ångest- och depressionsdiagnoser liksom 

till sämre sömn, sämre kroppsbild, känslor av otillräcklighet, lägre självkänsla och “fear of 

missing out” (Royal Society for Public Health, 2017).  Royal Society for Public Health 

(2017) undersökte i en studie 1500 unga mellan 14–24 år på 14 hälsorelaterade faktorer och 

huruvida var och en av de mest populära nätverken (Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, 

YouTube) förbättrade eller försämrade dessa. Baserat på de 14 frågorna och svaren som dessa 

genererade så rankades YouTube som mest positiv ur ett hälsoperspektiv, följt av Twitter, 

Facebook, Snapchat och sist Instagram, vilken då alltså var mest negativ (Royal Society for 

Public Health, 2017).  
 

Självkänsla och sociala medier. Sociala medier kan på många sätt påverka hur vi 

mår vilket också motiverar användningen av dem. En studie som undersökte dessa motiv 

kopplat till olika faktorer såg att de deltagare, oavsett ålder, som rapporterat hög självkänsla 

och stark gruppidentitet i större utsträckning använde sociala medier för kommunikation med 

sina jämlikar och tillfredsställelse över sin sociala identitet (social identity gratifications) 

medan de som rapporterat låg självkänsla var mer troliga att använda sociala medier för 

social kompensation (social compensation) (Barker, 2012). En annan studie förde 

resonemanget att de med låg självkänsla troligtvis använder deras vänskapsrelationer på 

sociala nätverkstjänster för att kompensera för detta, enligt social compensation theory. Detta 

har bland annat setts uttryckas i att de med lägre självkänsla tenderar att ha fler 

facebookvänner och i högre grad acceptera och lägga till personer de inte känner, samt att 

använda Facebook oftare. Att få uttrycka sig till andra och bli känd av fler personer kan 

tolkas vara ett medel för att öka sin självkänsla (Eskisu, Hosoglu & Rasmussen, 2017). 

Lee et al. (2012) fann i deras studie resultat som pekade på att individer med lägre 

självkänsla tenderade att ha ett större antal facebookvänner, i likhet med social compensatory 

http://journals.sagepub.com.ludwig.lub.lu.se/doi/pdf/10.2190/AG.74.2.d
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friending theory. Acar (2008) fann även i sin studie liknande resultat som indikerar att 

individer med högre självkänsla har desto lägre procent av vänner som de inte känner väl på 

sociala nätverkssidor, människor med högre självkänsla är alltså mer motvilliga att lägga till 

nya vänner som de inte känner väl. Man fann även att individer med högre självkänsla 

rapporterade lägre ångestnivåer (Acar, 2008).  

Ytterligare en studie undersökte Facebookanvändning kopplat till popularitet, social 

enhancement, social compensation och självkänsla utefter två hypoteser. Den ena var, 

baserad på social enhancement theory, att de som är populära offline förstärker sin popularitet 

genom att öka den på Facebook, medan den andra, enligt social compensation theory, var att 

de som inte är populära offline försöker öka sin popularitet på Facebook för att kompensera 

för detta. Båda hypoteserna kunde bekräftas då de som var mer extroverta och hade högre 

självkänsla var mer populära både online och offline samtidigt som de som var mer introverta 

och hade lägre självkänsla strävade efter att se ut att vara och bli mer populära på Facebook 

(Zywica & Danowski, 2008).  

Acar (2008) undersökte vidare konsekvenser av socialt nätverkande online och fann 

att sociala nätverk online skiljde sig signifikant från de i verkliga livet i fråga om storlek då 

det sociala nätverket online var större och mer utbrett såväl som demografiskt obundet än det 

offline. Kön och extraversion uppmättes i samma studie vara de främsta prediktorerna för 

både storleken på ens sociala nätverk och hur mycket tid man spenderade online just för 

socialt nätverkande. Kvinnor tenderade dels ha större sociala nätverk online, de spenderade 

mer tid på att kommunicera med människor online och de visade sig vara mindre oroade för 

att lägga till nya vänner som de inte visste mycket om eller inte kände väl på sociala 

nätverkssidor än män. Ett annat fynd var den negativa påverkan som inkluderandet av 

främlingar online hade på självkänslan (Acar, 2008). 

 

 Självkänsla: könsskillnader och åldersskillnader. I en studie utförd av Orth, 

Trzesniewski och Robins (2010) fann man resultat som visade på att män hade generellt 

högre självkänsla än kvinnor, men att både män och kvinnor visade åldersrelaterade 

förhöjningar när det gäller självkänsla. Dessa åldersrelaterade förhöjningar av självkänsla 

gick från ungefär 25 års ålder till 60 års ålder och därefter blev självkänslan lägre igen, 

samtidigt som könsskillnaderna minskade med åldern. Vid 90 års ålder fanns det inte längre 

någon könsskillnad (Orth et al., 2010). Även i studien av Bleidorn et al. (2016), där man 

undersökt självkänsla utifrån ett tvärkulturellt perspektiv, fann man att i samtliga 48 nationer 
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som undersökts hade män skattat sin självkänsla högre än kvinnor, samtidigt som det fanns 

en tydlig förhöjning av självkänsla med åldern.  

 

Facebook: könsskillnader och åldersskillnader. Kvinnor ägnar mer tid på sociala 

medier än män och är genomgående mer aktiva i form av postande och delande (Davidsson & 

Findahl, 2016). Det absolut vanligaste man gör på Facebook är att använda messenger, vilket 

mer än 80% av användarna gör. 63% deltar i grupper och 53% läser nyheter medan knappt 

hälften, 49%, skriver egna inlägg och än mindre, 48%, delar andras inlägg, eller lägger ut 

bilder, 46%. 40% deltar i evenemang, 20% skapar evenemang och 11% spelar spel. 

Gemensamt för alla typer av aktiviteter är att kvinnor i större andel använder dem. Mest 

aktiva med att producera eget material är åldersgruppen 36–55 medan 16-25-åringarna är 

minst aktiva med detta (Davidsson & Thoresson, 2017). 

 

Sammanfattning 

 

Användningen av sociala medier kopplats till en mängd problem främst för den 

psykiska hälsan som ökade ångest- och depressionsdiagnoser, men också ökad utsatthet för 

skadligt material, sämre sömn och lägre självförtroende, bland annat. Vidare har tidigare 

forskning pekat på att kvinnor generellt har lägre självkänsla än män, att självkänslan 

tenderar att öka med åldern (mellan 25-60 år) för att sedan bli lägre igen, och att ens grad 

självkänsla och ens kön verkar påverka motiven bakom social-medieanvändning såväl som 

hur man använder det. Kvinnors beteenden online liknar de beteenden som uppmätts hos de 

med lägre självkänsla, till exempel att man spenderar mer tid på sociala medier, har fler 

vänner online och att man i högre grad accepterar främlingar än vad män såväl som individer 

med högre självkänsla gör.  

Självkänsla är ett mycket studerat begrepp som i tidigare forskning bland annat 

kopplats till ångest, oro och depression (Rosenberg, 1965; Lindwall, 2011). Vi saknar idag 

forskning kring sambandet mellan facebookanvändning och självkänsla utifrån ett svenskt 

perspektiv samt baserat även på äldre åldersgrupper. Tidigare studier har även studerat 

sambandet mellan självkänsla och fenomen som popularitet, social identity theory, social 

gratification theory, social compensation theory och psykiska diagnoser, men inte 

nödvändigtvis endast självkänsla eller självkänsla kopplat till just Facebookanvändning. Det 

är här denna studie avser att fylla dessa kunskapsluckor.    
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Syfte 

 

Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan självkänsla och 

facebookanvändning i form av frekvens, antal vänner samt motiv. Vidare att studera 

eventuella köns- och åldersskillnader i förhållande till självkänsla såväl som 

facebookanvändning. 

 

Frågeställningar  

 

Våra frågeställningar utifrån syftet blir således:  

1. Hur ser sambandet mellan självkänsla och facebookanvändning ut? 

2. Finns det en könsskillnad gällande självkänsla? 

3. Finns det en åldersskillnad gällande självkänsla? 

4. Finns det en könsskillnad gällande facebookanvändning? 

5. Finns det en ålderskillnad gällande facebookanvändning? 

 

Hypoteser 

 

 Baserat på tidigare forskning har följande hypoteser genererats: 

1. Personer med lägre självkänsla är mer frekvent inne på Facebook, har fler 

facebookvänner och har mer sociala motiv när det gäller facebookanvändning, 

framför allt gällande att söka nya kontakter.  

2. Männen har högre självkänsla än kvinnorna. 

3. De äldre åldersgrupperna har högre självkänsla än den yngre. 

4. Kvinnorna är inne mer frekvent på Facebook, har fler facebookvänner, och är mer 

aktiva gällande de olika motiven för facebookanvändning än män. 

5. De yngre åldersgrupperna är mer frekvent inne på Facebook, har fler facebookvänner 

och generellt mer aktiva gällande de olika motiven för facebookanvändning än den 

äldre åldersgruppen.  
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Metod 

 

 

Respondenter och bortfall 

 

Deltagarna till studien förvärvades genom ett bekvämlighetsurval med 

urvalskriterierna att man måste ha ett Facebook-konto samt vara över 18 år. Varför 18 år 

valdes som gräns är dels för att deltagaren får ge sitt eget godkännande till att deltaga utan att 

behöva målsmans tillstånd enligt lagen om etikprövning (CODEX, 2017), såväl som att det 

bättre svarade mot syftet. Studien genererade 320 respondenter varav 234 kvinnor, 83 män 

och tre personer som svarat antingen osäker/vill ej svara eller icke-binära. I och med det låga 

antalet icke-binära var det ej möjligt att analysera skillnader mellan kön för denna grupp, 

vilket gör att den gruppens resultat är med i samtliga analyser förutom de då vi jämför 

skillnaderna mellan män och kvinnor. Detta gäller även de respondenter som valt alternativet 

Osäker/vill ej svara på frågan angående kön. Samtliga frågor i enkäten var markerade som 

obligatoriska och vi har således inga bortfall när det gäller respondenter. Gällande ålder 

fördelades enkätens 320 deltagare över åldersgrupperna 18-25, 26-35, 36-45, 46-55 och 66-

75. Ingen i studien angav ålder 76+. På grund av ojämna antal i de olika åldersgrupperna slog 

vi samman åldersgrupperna från 36 år upp till 75 år till en grupp där n= 77. De tre 

åldersgrupperna blev således 18-25 år (Grupp 1), 26-35 år (Grupp 2) och 36-75 år (Grupp 3).   

Av respondenterna var 93,8% inne på Facebook dagligen, varav 84,1% flera gånger 

dagligen. Endast 6,2% av deltagarna svarade att de var inne på Facebook flera gånger i 

veckan eller mer sällan. Vanligast antal vänner på Facebook var 100-300 st (32%), därefter 

300-500 st (26,3%), 500-700 st (15,3%), 0-100 st (10%), 700-900 st (9,1%) och 900+ (7,2%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1. Könsfördelning av respondenter. 

Kön Antal svar 
Kvinna 234 (73,1%) 

Man 83 (25,9%) 
Icke-binär 1 (0,3% 

Osäker/vill ej svara 2 (0,6%) 
Totalt 320 (100%) 
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Instrument 

 

Datan samlades in genom en webbenkät (se appendix) som bestod av ett antal 

egenkonstruerade bakgrundsfrågor och testen Motives for Facebook Use (Tosun, 2012) och 

Rosenberg Self-Esteem Scale (Rosenberg, 1965) som mäter motiv för facebookanvändning 

respektive global självkänsla. Första sidan av enkäten bestod av ett missivbrev som kort 

behandlade ämnet, urvalskriterier, potentiella risker, tänkt tidsåtgång och etiska aspekter som 

respondenterna läste igenom innan de klickade sig vidare till enkätfrågorna. I enlighet med 

Ejlertsson (2014) valdes det att börja enkäten med diverse demografiska och deskriptiva 

frågor om kön, ålder, facebookfrekvens och antal facebookvänner för att därefter ställa frågor 

om motiv för facebookanvändning för att sist i enkäten placera testet om självkänsla där de 

lite känsliga frågorna ställdes.  

 

Bakgrundsfrågor. Första delen av enkäten innehöll bakgrundsfrågor i form av 

demografiska frågor om åldersgrupp och kön samt två frågor angående hur ofta personen var 

inne på Facebook (frekvens) och ungefärligt antal facebookvänner. Samtliga bakgrundsfrågor 

besvarades med fasta svarsalternativ. Svarsalternativen för åldersgrupper var “18-25”, “26-

35”, “36-45”, “46-55”, “56-65”, “66-75” och “76+”. På fråga ett om kön var 

svarsalternativen “Man”, “Kvinna”, “Icke-binär” eller “Osäker/vill ej svara”. Fråga två 

angående hur ofta man var inne på facebook kunde besvaras med “Flera gånger om dagen”, 

“En gång om dagen”, “Flera gånger i veckan”, “En gång i veckan”, “En gång i månaden” 

och “Mer sällan än en gång i månaden”. Svarsalternativen för antal facebookvänner var “0-

100”, “100-300”, “300-500”, “500-700”, “700-900” och “900+”. 

 

Tabell 2. Åldersfördelning av respondenter. 

Ålder (år) Antal svar 
18-25 164 (51,3%) 
26-35 79 (24,7%) 
36-45 35 (10,9%) 
46-55 23 (7,2%) 
56-65 14 (4,4%) 
66-75 5 (1,6%) 
76+ 0 (0,0%) 

Totalt 320 (100%) 
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Motiv för Facebookanvändning. Webbenkätens andra del var testet “Motives for 

Facebook Use” av Tosun (2012), som är baserat på teorin om uses and gratifications. Detta 

test översattes från engelska till svenska av uppsatsens två skribenter enskilt för att sedan 

jämföras och revideras till en enad version. Testet är uppdelat i sex faktorer: 1. Maintaining 

long distance relationships (sex item), 2. Passive activities (fyra item), 3. Establishing new 

relationships (tre item), 4. Active forms of photo related activities (tre item), 5. Games and 

entertainment (tre item), och 6. Organizing social activities (tre item) med ett totalt antal item 

av 22 stycken. I testets originalversion fanns det ytterligare en faktor, Initiating/terminating 

romantic relationships (fyra item), som plockats bort i denna studie då den ej ansågs relevant 

i förhållandet till syftet. 

 Frågorna i denna del av enkäten är formulerade som “Hur ofta använder du 

Facebook för att..?” och sedan 22 antal påståenden som till exempel “Hålla kontakt med 

vänner som bor på långa avstånd” för faktor ett, och “Bli informerad om event och 

aktiviteter som mina vänner organiserar” för faktor sex. Denna del av enkäten besvarades 

med en likertskala i fyra steg, där alternativen var “aldrig”, “sällan”, “ibland” och “ofta”.  

 
Tabell 3. Cronbach’s Alpha för de sex olika faktorerna i testet Motives for Facebook Use (2012) samt för 
nuvarande studie. 

Faktor Cronbach’s Alpha 
original 

Cronbach’s Alpha 
vår studie 

1. Maintaining long distance 
relationships 

.84 .83 

2. Passive activities .86 .89 
3. Establishing new 

relationships 
.79 .72 

4. Active forms of photo related 
activities 

.78 .79 

5. Games and entertainment .69 .42 
6. Organizing social activities  .70 .76 

 

 

Rosenberg Self-Esteem Scale. Den tredje delen av webbenkäten bestod av 

Rosenbergs (1965) beprövade Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES), ett test som mäter 

global självkänsla. RSES har i tidigare studier indikerat på en hög validitet och reliabilitet 

(Rosenberg, 1965; Lindwall, 2011). Cronbach’s alpha för den engelskspråkiga versionen 

ligger vanligtvis mellan .77 och .88 och har en test-retest reliabilitet på 0,85 (Rosenberg, 

1965). 
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 Den svenska översättningen är hämtad från Lindwall (2011) och testet består av tio 

påståenden, varav fem positivt formulerade och fem negativt formulerade, som besvaras med 

en likertskala i fyra steg. Ett exempel på ett positivt formulerat påstående är “Jag tycker att 

jag har en massa goda egenskaper” och ett exempel på ett negativt påstående är “Jag känner 

att jag inte har mycket att vara stolt över”. Skalans fyra steg är “instämmer helt”, “instämmer 

något”, “instämmer ej” samt “instämmer inte alls”. Fråga tre, fem, åtta, nio samt tio är 

negativt formulerade vilket innebär att poängen på dessa är omvända. Poängen på skalan går 

från 0-30 där ett score mellan 15-25 räknas som normal grad av självkänsla medan ett score 

under 15 indikerar att respondenten har låg självkänsla.  

Testet fångar upp både inre och yttre attityder då påståendena behandlar både 

individens egna värderingar samt speglade bedömningar av andra och är globalt på det vis att 

det mäter den generella attityden. Den svenska översättningen av RSES har i vår studie ett 

Cronbach’s Alpha på .88.  

 

Design 

 

Undersökningen, som tog en deduktiv ansats, var utformad som en kvantitativ 

tvärsnittsstudie med webbenkät som datainsamlingsmetod.  

 

Procedur 

 

Test valdes ut som fångade upp ämnet och vad som ville undersökas, översattes och 

sattes därefter ihop till en sammanhängande internetbaserad enkät med programmet SUNET 

Survey. Till enkäten skapades även en förstasida med ett missivbrev bestående av en kort 

introduktion om ämnet och studiens syfte, urvalskriterier, potentiella risker och förväntad 

tidsåtgång såväl som etiska aspekter. Efter att missivbrevet lästs fick respondenten klicka sig 

vidare för att komma till själva enkäten och gav i och med detta sitt godkännande om att 

deltaga. 

 Länken till enkäten delades via offentliga inlägg på Facebook vilka avslutades med 

en uppmuntran att dela enkäten vidare. Urvalskriteriet gällande att ha ett Facebookkonto för 

att deltaga uppnåddes således automatiskt. Webbenkäten fanns tillgänglig i tio dagar och vid 

stängning hade 320 respondenter genererats. Efter detta påbörjades dataanalysen. 
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Dataanalys 

 

Svaren transfererades direkt från SUNET Survey till SPSS där lämpliga test sedan utfördes 

för att få fram inferentiell och deskriptiv statistik och med denna kunna besvara 

frågeställningarna. De negativt formulerade påståendenas poängsättning omvändes i SPSS 

innan analyserna påbörjades.   

Samtliga deltagares index på global självkänsla, uppmätt med RSES, sammanställdes 

och bildade en ny variabel, Självkänsla, för att möjliggöra analyser av samband såväl som 

skillnader mellan åldersgrupper och kön. Efter att ha undersökt den nya variabeln, som var på 

intervallskalenivå, med ett histogram såväl som ett Kolmogorov-Smirnov test som visade att 

den var normalfördelad togs beslutet att använda parametriska analysmetoder för att 

undersöka köns- och åldersskillnader när det gällde självkänsla. 

För att besvara den första frågeställningen “Hur ser sambandet mellan självkänsla 

och facebookanvändning ut?”, gjordes en korrelationsanalys (Spearman’s rho) mellan 

deltagarnas totala poäng på självkänsla, frekvens, antal facebookvänner samt de sex olika 

faktorerna som utgör motiv för facebookanvändning. För att besvara frågeställning två “Finns 

det en könsskillnad gällande självkänsla?” gjordes ett oberoende t-test för att undersöka 

skillnaderna mellan män och kvinnor och deras poäng på självkänsla. 

 För att besvara den tredje frågeställningen “Finns det en åldersskillnad gällande 

självkänsla?” genomfördes en envägs variansanalys (One-way ANOVA) mellan de tre 

åldersgrupperna (Grupp 1: 18-25 år; Grupp 2: 26-35 år; Grupp 3: 36-75 år) och deras poäng 

på självkänsla. För att kunna besvara frågeställning fyra “Finns det en könsskillnad gällande 

facebookanvändning?” analyserades skillnaderna mellan män och kvinnor på variablerna 

facebookfrekvens, antal facebookvänner samt de sex olika faktorerna för motiv för 

facebookanvändning med Mann-Whitney U-test. För att undersöka skillnaderna mellan de tre 

åldersgrupperna och facebookanvändning, som var den femte frågeställningen “Finns det en 

ålderskillnad gällande facebookanvändning?”, gjordes Kruskal Wallis analyser.  

 

Etik 

 

I denna studie har etik bland annat behandlats i missivbrevet till enkäten (se appendix) 

där det tydliggjorts att det är helt frivilligt att delta, att enkäten kan avslutas när som helst, att 

svaren är helt anonyma och endast redovisas på gruppnivå, samt att all data hanteras 
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konfidentiellt. Detta gav den svarande samtycke till genom att klicka sig vidare till 

enkätfrågorna och till slut genom att skicka in sina svar på enkäten. Potentiella risker togs 

även upp i missivbrevet med en uppmaning om att inte fortsätta om man kände sig obekväm 

med att besvara frågor angående facebookanvändning eller självuppfattning. 

Kontaktuppgifter till författarna samt handledare fanns att tillgå om den svarande hade några 

frågor eller funderingar.  

 

Resultat 

 

1. Hur ser sambandet mellan självkänsla och facebookanvändning ut? 

För att analysera sambandet mellan självkänsla och facebookanvändning i form av 

frekvens, antal facebookvänner samt sex olika motiv för facebookanvändning gjordes 

Spearman’s rho ickeparametriska korrelationskoefficient.  

 Det fanns inget signifikant samband mellan självkänsla och faceookfrekvens eller 

antal facebookvänner. Det fanns heller inget signifikant samband mellan självkänsla och 

motiv 1. Maintaining long distance relationships, motiv 3. Establishing new relationships, 

motiv 4. Active forms of photo related activities eller motiv 5. Games and entertainment. En 

svag men signifikant negativ korrelation fanns mellan självkänsla och motiv 2. Passive 

activities (rs = -.231). En signifikant men mycket svag negativ korrelation mellan självkänsla 

och motiv 6. Organizing activities fanns (rs = -.164).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4. Resultat av Spearman’s rho korrelationskoefficient för samband mellan självkänsla och 
facebookanvändning. 

Variabel Självkänsla 
Facebookfrekvens -.078 
Facebookvänner -.068 

1. Maintaing long distance relationsships .003 
2. Passive activities -.231** 

3. Establishing new relationships -.088 
4. Active forms of photo related activities .008 

5. Games and entertainment -.067 
6. Organizing social activities -.164** 

Kommentar: ** p <.01 
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2. Finns det en könsskillnad gällande självkänsla?  

Ett oberoende t-test gjordes för att jämföra män och kvinnors poäng på självkänsla. 

Det var ingen signifikant skillnad mellan män (M = 20.89, SD = 2.58) och kvinnor (M = 

20.35,  SD = 2.77), t (315) = 1.56, p = .12, (two-tailed). Magnituden av skillnaderna i 

medelvärden (Mean difference= .54, 95% CI -1,22 till 0,14) var relativt små (eta squared = 

.016). 

 

3. Finns det en åldersskillnad gällande självkänsla? 

En envägs mellangrupps variansanalys (One way ANOVA) gjordes för att undersöka 

skillnaderna mellan åldersgrupper på självkänsla, uppmätt genom RSES. Deltagarna delades 

in i tre grupper beroende på ålder (Grupp 1: 18-25 år; Grupp 2: 26-35 år; Grupp 3: 36-75 år). 

Det fanns en signifikant skillnad på p <.01 nivå mellan de tre åldersgrupperna: F (2.317) = 

10.47, p= .001. Effektstorleken, som räknades ut med eta squared, var .06. Post hoc 

jämförelser som gjordes med Tukey HSD test indikerade att resultaten för Grupp 1 (M = 

19.85, SD= 2.74) skiljde sig signifikant från både Grupp 2 (M= 20.92, SD = 2.40) och Grupp 

3 (M= 21.40, SD= 2.69) när det gällde uppmätt självkänsla. Skillnaden mellan Grupp 2 och 

Grupp 3 visade sig inte vara signifikant.   

 
4. Finns det en könsskillnad gällande facebookanvändning? 

Ett Mann-Whitney U test visade ingen signifikant skillnad mellan män (Md= 1, n = 

83) och kvinnor (Md = 1, n = 234) och hur ofta de var inne på Facebook, U = 8898.50, z =-

1.79, p= .074,  r =0.10. Det fanns inte heller någon signifikant skillnad på p. <.01 nivå mellan 

män (Md = 3, n = 83) och kvinnor (Md = 3, n =234) när det gäller antal facebookvänner, U = 

8041.50, z = -2.40, p = .017, r= 0.14). 

Mann-Whitney U test visade en signifikant skillnad mellan könen för det första av de 

sex motiven för facebookanvändning, 1. Maintaining long distance relationships (män (Md = 

2.83, n = 83), kvinnor (Md = 3, n= 234), U = 7592.50, z = -2.97, p = .003, r = -0.17), vilket 

betyder att kvinnor tenderar att använda Facebook till att upprätthålla sociala kontakter oftare 

än män. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan män (Md = 1,75, n = 83) och kvinnor 

(Md = 2, n = 234) för motiv 2. Passive activities, U = 8800.50, z = -1.28, p  = 0.20, r = -0.07. 

Det fanns inte heller någon signifikant skillnad mellan könen när det gäller motiv 3. 

Establishing new relationships, män (Md = 1, n = 83), kvinnor (Md = 1,33, n = 234), U = 

8063.00, z = -2.39, p = 0.17, r = -0.13. För motiv 4. Active forms of photo related activities 

uppmättes en signifikant skillnad som visar att kvinnor (Md = 2,33, n = 234) har högre 
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median på det motivet än män ((Md = 2, n = 83), U = 6687.50, z = -4.25, p = .001, r = -0.24. 

Det innebär att kvinnor tenderar att i större grad engagera sig i aktiva former av 

fotorelaterade aktiviteter på Facebook. Analys för motiv 5. Games and entertainment visade 

att det fanns en signifikant skillnad mellan män (Md = 2, n = 83) och kvinnor (Md = 2,33, n = 

234), U = 7787.50, z = -2.73, p =.006, r = -0.1530. Det betyder att kvinnor oftare än män är 

inne på Facebook för att nöja sig. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan män och 

kvinnor för motiv 6. Organizing social activities, där män (Md = 3, n = 83) och kvinnor (Md 

= 3, n = 234), U = 8660,50, z = -1.48, p = 0.14, r = 0.08,  hade samma medianvärde.  

 
 

5. Finns det en ålderskillnad gällande facebookanvändning? 

Ett Kruskal-Wallis test visade inga signifikanta skillnader mellan åldersgrupperna 

(Grupp 1, n = 164: 18-25 år, Grupp 2, n = 79: 26-35 år, Grupp 3, n = 77: 36-75 år) när det 

gällde frekvens av facebookanvändning, χ2  (2, n = 320) = 0.76, p = .682. Alla åldersgrupper 

hade medianvärde 1. Det fanns en signifikant skillnad mellan de tre åldersgrupperna och antal 

facebookvänner, χ2 (2, n= 320) = 27.44, p = .001. Grupp 1 och Grupp 2 hade ett medianvärde 

på 3 medan den äldre åldersgruppen (Grupp 3) hade medianvärde 2.   

Det fanns ingen signifikant skillnad mellan åldersgrupperna och det första motivet för 

facebookanvändning 1. Maintaining long distance relationships, χ2 (2, n = 320) = 1.87, p = 

.393. Grupp 1 (18-25 år) hade medianvärdet 2.83 medan Grupp 2 (26-35 år) och Grupp 3 (36-

75 år) hade båda medianvärde 3. Analysen visade signifikanta skillnader mellan 

åldersgrupperna och motiv 2. Passive activities, χ2 (2, n = 320) = 11.64, p = .003. Grupp 1 

(18-25 år) hade medianvärde 2 medan Grupp 2  (26-35 år) och Grupp 3 (36-75 år) visade ett 

medianvärde på 1.75. Det fanns inga signifikanta skillnader mellan åldersgrupperna och 

motiv 3. Establishing new relationships, χ2 (2, n = 320) = 4.76, p = .093. Både Grupp 1 och 

Grupp 2 hade medianvärde 1.33 medan Grupp 3 hade medianvärde 1.66. Det fanns en 

statistiskt signifikant skillnad mellan åldersgrupperna och det fjärde motivet för 

Facebookanvändning 4. Active forms of photo related activities. Grupp 1 (18-25 år) och 

Grupp 2  (26-35 år) hade medianvärde 2 medan den äldsta åldersgruppen (36-75 år) hade 

medianvärde 3, χ2 (2, n = 320) = 42.11, p =.001. Ingen signifikant skillnad mellan 

åldersgrupperna uppmättes på motiv 5. Games and entertainment. Grupp 1 (Md= 2), Grupp 2 

(Md= 2), Grupp 3 (Md=2.33), χ2 (2, n = 320) = 2.91, p =.233. Kruskal-Wallis testet visade en 

signifikant skillnad mellan åldersgrupperna för det sjätte motivet för facebookanvändning, 6. 
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Organizing social activities. Åldersgrupp 1 och åldersgrupp 2 visade medianvärde 3 medan 

åldersgrupp 3 hade ett lägre medianvärde (Md= 2.33), χ2 (2, n = 320) = 26.49, p = .001.  

 

Resultatet av deltagarnas poäng på RSES varierade mellan 13 och 26 och medelvärdet 

var 20.49.  

 

 

Diskussion 

 

Syftet med denna studie har varit att undersöka sambandet mellan självkänsla och 

facebookanvändning i form av frekvens, antal vänner samt motiv. Vidare har syftet även varit 

att studera eventuella köns- och åldersskillnader i förhållande till självkänsla såväl som 

facebookanvändning. I följande avsnitt sammanfattas, analyseras och diskuteras studiens 

resultat. Även studiens metodval och etiska aspekter diskuteras. Slutligen presenteras en 

sammanfattning av studien som helhet och våra tankar om förslag till framtida forskning. 

 

Resultatdiskussion 

 

Tidigare forskning visar på att det finns en negativ korrelation mellan självkänsla och 

antal vänner på sociala medier, vilket innebär att de med lägre självkänsla tenderar att ha fler 

vänner online, samt att de med lägre självkänsla spenderar mer tid på sociala medier (Acar, 

2008; Lee et al., 2012). Vår studie motsätter sig detta då analyser inte visade något samband 

mellan självkänsla och facebookfrekvens eller antal facebookvänner. Vår studie visar en svag 

negativ korrelation mellan självkänsla det andra motivet för facebookanvändning 2. Passive 

activities vilket betyder att högre självkänsla innebär mindre passiva aktiviteter på Facebook. 

Tendenser för att en liknande negativ korrelation finns mellan självkänsla och motiv 6. 

Organizing social activities men då denna korrelation är så svag kan vi endast tala om 

tendenser. Utöver dessa två korrelationer finns det inget samband mellan självkänsla och 

övriga motiv för facebookanvändning. Vår första hypotes att de med lägre självkänsla är mer 

frekvent inne på Facebook, har fler facebookvänner och har fler sociala motiv, framför allt 

gällande att söka nya kontakter, motiv 3. Establishing new relationships, kan således 

förkastas. 
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Analysen för vår andra frågeställning ”Finns det en könsskillnad gällande 

självkänsla?” visar ingen signifikant skillnad mellan män och kvinnor när det gäller 

självkänsla. Detta går inte i linje med tidigare forskning, som visar på att män har högre 

självkänsla än kvinnor, även om skillnaderna är små (Bleidorn et al., 2016; Orth et al., 2010). 

Vår andra hypotes, att männen i vår studie har högre självkänsla än kvinnorna, förkastas 

därför. En potentiell orsak till att vårt resultat skiljer sig när det gäller könsskillnader och 

självkänsla skulle kunna tänkas bero på att tidigare studier främst är amerikanska och att 

skillnaderna mellan män och kvinnor kan vara mer påtagliga i USA än i Sverige. Det skulle 

kunna vara så att Sverige är mer neutralt när det gäller könsroller och att det på grund av detta 

inte förekommer några signifikanta skillnader mellan män och kvinnor gällande självkänsla. 

En annan potentiell anledning skulle kunna vara att det i vår studie förekommer en ojämn 

fördelning mellan könen, då 73,1% av respondenterna är kvinnor och endast 25,9% är män.  

För frågeställning tre, “Finns det en åldersskillnad gällande självkänsla?” visar 

resultaten på en signifikant skillnad mellan den yngsta gruppen och de två äldre grupperna, 

där den yngsta åldersgruppen har lägre uppmätt självkänsla. Åldersgrupp 1 (18-25 år) har ett 

medelvärde på 19.85 för självkänsla, åldersgrupp 2 (26-35 år) har medelvärde 20.92 och den 

tredje och äldsta åldersgruppen (36-75 år) har medelvärde 21.40. Detta bekräftar vår hypotes 

och är i linje med tidigare forskning som visar att självkänslan är lägre i yngre åldersgrupper 

och tenderar att öka med åldern (Bleidorn et al., 2016; Orth et al., 2010). Då deltagarnas 

sammanslagna poäng på RSES varierar mellan 13 och 26 kan detta också vara en anledning 

då poäng mellan 15 och 25 anses vara normal grad av självkänsla (Rosenberg, 1965). Således 

har väldigt få av vår studies deltagare verkligt låg respektive verkligt hög självkänsla. Det 

kan tänkas att både köns- och åldersskillnaderna skulle bli större och potentiellt signifikanta 

ifall man analyserade data med större variation av poäng på RSES, alltså om vi hade fler med 

lågt värde på skalan respektive fler med högre värden istället för att de flesta hamnade inom 

det som ses som normal nivå av självkänsla.  

Vår fjärde hypotes, att kvinnorna är inne mer frekvent på Facebook, har fler 

facebookvänner och är mer aktiva när det gäller de olika motiven för facebookanvändning 

förkastas delvis. Det finns ingen skillnad mellan könen när det gäller frekvens av 

facebookanvändning då båda grupperna har median 1, vilket betyder att de är inne på 

Facebook flera gånger om dagen. Det finns inte heller någon skillnad mellan könen när det 

gäller antal facebookvänner då både män och kvinnor har medianvärde 3, vilket innebär 300-

500 facebookvänner. Skillnaderna mellan könen är signifikanta när det gäller motiv 1. 
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Maintaining long distance relationships, motiv 4. Active forms of photo related activities och 

motiv 5. Games and entertainment. Det innebär att kvinnor är mer aktiva när det gäller att 

upprätthålla relationer på Facebook, engagera sig i aktiva former av fotorelaterade aktiviteter 

samt använda Facebook i nöjessyfte. Detta går i linje med vår hypotes att kvinnor är mer 

aktiva när det gäller facebookanvändning än männen. Detta resultat går även i linje med 

tidigare forskning och statistik som visar att kvinnor är mer aktiva överlag när det gäller de 

olika typerna av aktiviteter som Facebook har att erbjuda (Davidsson & Findahl, 2016). 

Vår sista frågeställning “Finns det en ålderskillnad gällande facebookanvändning?” 

med hypotesen att de yngre åldersgrupperna är mer frekvent inne på Facebook, har fler 

facebookvänner och generellt högre resultat på motiv för facebookanvändning än den äldre 

åldersgruppen. Det finns ingen signifikant skillnad mellan åldersgrupperna när det gäller 

frekvens av Facebookanvändning, då samtliga deltagare i snitt använder Facebook flera 

gånger om dagen. Det finns i vår studie en signifikant skillnad mellan åldersgrupperna när det 

gäller antal facebookvänner, där Grupp 3 beståendes av respondenterna mellan 36 år upp till 

75 år har färre facebookvänner än Grupp 1 och Grupp 2, vilket innebär att hypotesen 

bekräftas.  

Gällande motiven för facebookanvändning visar resultatet att det finns signifikanta 

skillnader mellan åldersgrupperna för motiv 2. Passive activities, 4. Active forms of photo 

related activities och 6. Organizing socia activities. De två yngre åldersgrupperna har högre 

median för motiv 2. Passive activities, vilket betyder att de är mer aktiva när det gäller 

passiva aktiviteter på Facebook. De äldsta tenderar att i större grad engagera sig i aktiviteter 

som rör motiv 4. Active forms of photo related activities. Slutligen visar resultatet att den 

äldsta åldersgruppen har lägre motiv för faktor 6. Organizing social activities. Vår hypotes 

löd att de yngre generellt är mer aktiva när det gäller alla aktiviteter på Facebook vilket alltså 

inte stämmer. Resultaten kan snarare tolkas som att yngre är mer passiva i sin användning 

trots att de har fler facebookvänner och är inne lika ofta som de äldre. De yngre engagerar sig 

i större grad för de aktiviteter på Facebook som rör att organisera sociala event och då de var 

mer passiva för övrigt kan man tänka sig att det mest är detta de ägnar sig åt på just 

Facebook, och att de kanske är mer aktiva på andra medier som Instagram, Snapchat och 

Twitter. 
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Metoddiskussion 

 

 Metoden vi använde för att få in svar på enkäten, att skicka ut den på Facebook, 

innebar ett bekvämlighetsurval vilket inte är det bästa för representativiteten och något som 

får beaktas i tolkning av resultaten då det innebär att vi ej kan generalisera resultaten till hela 

Sveriges befolkning. Bland annat så är det av 320 svarande 234 kvinnor och 83 män, samt 

164 i åldersgruppen 18-25. Detta kan förklaras av att vi båda är kvinnor i tidig 20-årsålder 

och de flesta av våra vänner på Facebook detsamma. Vidare har tidigare forskning visat att 

kvinnor såväl som yngre är mer aktiva på sociala medier vilket i detta fall kan ha inneburit att 

en större andel av våra unga, kvinnliga vänner sett inlägget såväl som att ha tagit sig tiden att 

svara på det. Det var även mestadels kvinnor som delade länken vidare, och tänkbart är att de 

som vi också har fler kvinnliga än manliga vänner. Fördelarna med denna typ av urval; att vi 

garanterat får facebookanvändare som respondenter, att vi når ut till många, att de i egenskap 

av att vara bekanta är mer troliga att svara och att det går fort, sågs dock överväga 

nackdelarna.  

 En av rapportens styrkor är att den vilar på valida och reliabla, väl beprövade test, och 

att vi fick in många svar vilket ökar studiens power vilket är önskvärt när data analyseras. 

Detta ger säkrare resultat vilket är viktigt för att kunna dra några slutsatser. Enkäten låg uppe 

tio dagar och i och med detta fanns en risk att vi missat de som är inne på Facebook mer 

sällan än så, en svaghet i rapporten men en nödvändighet på grund av tidsbrist. Det kan å 

andra sidan även ses som en styrka att vi snabbt fick in många svar. 

Tiden var inte bara något vi hade i åtanke för oss själva utan också för våra 

respondenter, då vi tänkte att vi skulle få in fler svar ju kortare tid och mindre energi enkäten 

tog. Testen som valdes var därför så koncisa som möjligt. RSES (1965) är endimensionellt 

vilket innebär att hur respondenten svarar kan variera beroende på dagsform och 

sinnesstämning, vilket är ett hot mot validiteten hos testet (Lindwall, 2011). Det finns fler 

multidimensionella skalor för att mäta självkänsla men dessa test tar längre tid att besvara och 

är mer krävande vilket innebar att de därför valdes bort. Genom att enkätens svarsalternativ 

var stängda gjorde vi det ytterligare enklare och snabbare för respondenterna att fylla i. 

 Gällande Motives for Facebook Use (2012) så valdes som nämnt en faktor med fyra 

item bort, också på grund av tidsaspekten men allra främst för att den ansågs onödig då 

initiating/terminating romantic relationships inte hade något med syftet att göra så som de 

andra faktorerna gjorde, såväl som att faktorn kan kännas mer intim än de andra vilket alla 
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respondenter kanske inte är bekväma med. Det kan dessutom kännas förvirrande med för 

många olika faktorer, särskilt om någon uppenbart skiljer sig från övriga. Att ta bort en faktor 

kan påverka reliabiliteten och sålunda validiteten, men det var en risk vi var villiga att ta då 

fördelarna ansågs väga tyngre än de potentiella nackdelarna och det endast rörde sig om fyra 

item.  

Enligt Ejlertsson (2014) kan enkätfrågor som kan uppfattas som känsliga skapa 

bortfall i undersökningen, men genom att försäkra respondenterna om att de är anonyma och 

placera mindre känsliga frågor i början av enkäten för att sedan avsluta med de lite känsligare 

kan man gardera sig lite mot detta. Det är baserat på denna vetskap som frågornas ordning i 

enkäten är placerade vilket innebär att de frågor som kan ses som känsliga och 

självreflekterande är i slutet av enkäten.  

Varför enkäten skapades helt på svenska vilket i detta fall innebar att testens 

originalspråk ej behölls var just för att studien utförs i Sverige på svenskar såväl som av alla 

(vuxna) åldrar och för att öka möjligheten att få fler deltagare ansågs det vara av större vikt 

att ha enkäten på deltagarnas modersmål än att kräva att de skulle ha engelskkunskaper. Detta 

ökar studiens tillförlitlighet. Risken med översättningar är dock att de kan bli felaktiga och 

potentiellt minska konstruktvaliditeten, detta har hållits i åtanke. Ejlertsson (2014) menar på 

att svenska översättningar är önskvärt i svenska studier, och då de flesta test är på engelska 

blir då översättningar nödvändigt. Översättningar behöver göras forskningsmässigt vilket 

innebär att två (eller fler) legitima översättare gör översättningar på varsitt håll. Proceduren 

bör vara att den ena först översätter den engelska versionen till svenska, och att nästa sedan 

översätter denna tillbaka till engelska. Versionerna bör sedan jämföras med originalet och en 

slutgiltig version sedan komma överrens om. Validiteten ökar ytterligare om testen sedan 

prövas i en pilotstudie och jämförs med resultaten från originalversionen. Detta hade inte vi 

kapital till varken ekonomiskt eller tidsmässigt. Vår process blev istället att vi enskilt 

översatte Motives for Facebook Use (2012) från engelska till svenska på varsitt håll, jämförde 

översättningarna för att sedan revidera till en slutgiltig version. Som tidigare nämnt finns det 

en risk med detta men tidsmässigt är det fördelaktigt. För RSES fanns det en färdig 

översättning med visat hög validitet och reliabilitet som vi använde.   

För att undersöka interna konsistensreliabiliteten för Motives for Facebook Use och 

RSES har båda testens Cronbach’s Alpha för de olika faktorerna tagits fram. Både testen 

visade på god intern konsistens förutom motiv 5. Games and entertainment, med en kritiskt 

låg Cronbach’s Alpha på .42. 
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Positivt med att enkäten besvaras över nätet är att det går fort och smidigt både för 

respondenterna och för oss, samt att de är ensamma vid besvarandet vilket minskar risken för 

response bias, att svara socialt önskvärt. Detta förstärks också av anonymiteten. Negativt är 

att internetenkäter ofta innebär att forskaren lätt tappar kontroll över urvalet (Wright, 2005). 

Detta kontrolleras i viss mån för då länken endast delas på Facebook till våra vänner och 

eventuella vänners vänner. 

Att 18 års ålder sattes som urvalskriterium ses som en styrka i studien då dels främst 

äldre grupper ville undersökas, men också då man kan anta att vuxna har lättare att förstå alla 

frågor vilket minskar risken för missförstånd och sålunda ökar validiteten. Ytterligare ett plus 

var återigen gällande tidsaspekt då man slipper vänta på målsmans godkännande. 

 

Etikdiskussion 

 

På vetenskapsrådet hemsida står att läsa att "Etik handlar om att bygga upp, stimulera och 

hålla vid liv en medvetenhet och en diskussion om hur man bör handla. Även om vissa frågor 

som rör etik måste regleras formellt handlar etik inte endast om lagar och regler. Etiska 

aspekter är särskilt viktiga i forskningen eftersom den på lång sikt har stor påverkan på 

samhället" (Vetenskapsrådet, 2017). Vid utförande av studier är det med andra ord viktigt att 

reflektera kring nytta med forskningen både för (forsknings)samhället och deltagarna såväl 

som potentiella risker, hur dessa kan minimeras och om studien sammantaget är värd att 

utföra. 

Den nytta som studien kan anses ge är ny information till ett högst relevant område 

(sociala medier, hälsa) i dagens moderna samhälle. För deltagaren själv kan det vara nyttigt 

att reflektera kring sitt användande vilket man kanske annars är ganska omedveten om, såväl 

som att se att detta kanske kan kopplas till ens självkänsla och således ens psykiska hälsa. 

Risker med studien ur etisk aspekt är just att detta medvetandegörande skulle kunna väcka 

negativa känslor hos individen som svarar, dels angående Facebookanvändning men kanske 

främst de frågor som berör självkänsla då ett antal av påståendena som utgör RSES är 

potentiellt laddade då de är negativt formulerade och kan anses vara rätt extrema i sina 

uttryck, vilket skulle kunna leda till negativa tankar. Information om att enkäten berör 

facebookanvändning och självuppfattningar gavs i missivbrevet samt en uppmaning om att 

inte fortsätta om detta kändes obekvämt. Kontaktinformation lämnades som nämnt även ut 

för eventuella frågor och funderingar.  
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Slutsatser 

 

Studiens deltagare har en poäng på Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES) som varierar mellan 

13 och 26 poäng. Analyser visar inget signifikant samband mellan självkänsla och 

facebookanvändning i form av frekvens eller antal facebookvänner. Resultatet visar ett 

signifikant negativt samband mellan självkänsla och motiv 2. Passive activities och motiv 6. 

Organizing social activities, även om dessa korrelationer är svaga. Dessa samband betyder att 

ju högre självkänsla en person har, desto mindre engagerar man sig i passiva aktiviteter eller 

organiserar sociala event och aktiviteter på Facebook. Det finns ingen signifikant skillnad 

mellan män och kvinnor när det gäller självkänsla. Det finns dock en signifikant skillnad 

mellan åldersgrupperna då analyser visar att den yngsta åldersgruppen (18-25 år) har lägre 

självkänsla som skiljer sig signifikant från de två äldre åldersgrupperna. Alla åldersgrupper 

samt både män och kvinnor är i snitt inne på Facebook varje dag och medianen för antalet 

vänner på Facebook är 300-500 stycken i samtliga grupper förutom den äldsta åldersgruppen, 

där 100-300 vänner är medianen för antal vänner. Det finns signifikanta skillnader mellan 

både män och kvinnor såväl som de olika åldersgrupperna när det gäller olika motiv för 

facebookanvändning. 

 

Förslag till framtida forskning  

 

Vi anser att det hade varit intressant att genomföra longitudinella studier inom ämnet 

där man undersöker unga som vuxit upp med sociala medier och deras självkänsla nu för att 

sedan jämföra den med när de är äldre. Följs samma tendenser som nu, att självkänslan ökar 

naturligt med åldern, eller kommer resultatet gå åt motsatt håll, och i så fall hur? Vi tänker att 

självkänslan kanske inte kommer visa samma stadiga ökning som för tidigare generationer. 

Vidare har vi endast sett västerländska, individualistiska länder undersökas, liksom 

vårt eget arbete. Det hade varit intressant att utföra studier på österländska, kollektivistiska 

kulturer och undersöka deras användarmönster samt självkänsla för att studera om det är 

liknande samband eller skillnader som i västerländska länder. I vår studie försökte vi 

undersöka breda åldersgrupper, men det slutade med att vi inte fick in ett enda svar från 

deltagare över 75 år. Det är därför av intresse för framtida studier att bredda åldersspannet 

ytterligare. 
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Slutligen vore det av intresse att undersöka kausalitet. Vi har i denna studie undersökt 

om självkänsla, ålder och kön har något samband med facebookanvändning, men hur exakt 

påverkar denna användning ens självkänsla? Påverkar självkänslan ens användande av sociala 

medier eller påverkar sociala medier självkänslan? För att kunna undersöka detta krävs större 

och experimentella studier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

27 

Referenser 

 

Acar, A. (2008). Antecedents and Consequences of Online Social Networking Behavior: The 

Case of Facebook. Website Promotion, 3(1-2), 62-83. doi: 

https://doi.org/10.1080/15533610802052654 

Arnett, J. J. (2000). Emerging adulthood: A theory of development from the late teens     

through the twenties. American Psychologist, 55(5), 469-480. doi: 

http://dx.doi.org/10.1037/0003-066X.55.5.469 

Barker, V. (2012). A generational comparison of social networking site use: The influence of 

age and social identity. Int’l. J. Aging and human development, 74(2), 163-187. doi: 

http://dx.doi.org/10.2190/AG.74.2.d 

Bleidorn, W., Arslan, R. C., Denissen, J. A., Rentfrow, P. J., Gebauer, J. E., Potter, J., & 

Gosling, S. D. (2016). Age and gender differences in self-esteem—A cross-cultural 

window. Journal Of Personality And Social Psychology, 111(3), 396-410. 

doi:10.1037/pspp0000078 

CODEX. (2017). Forskning som involverar barn. Hämtad 2018-04-14, från 

http://www.codex.vr.se/manniska1.shtml 

Davidsson, P., Findahl, O. (2016). Svenskarna och internet 2016. Stockholm: 

Internetstiftelsen i Sverige. Hämtad 2018-04-10 från 

https://www.iis.se/docs/Svenskarna_och_internet_2016.pdf 

Davidsson, P., Thoresson, A. (2017). Svenskarna och internet 2017. Stockholm: 

Internetstiftelsen i Sverige. Hämtad 2018-04-10 från 

http://www.soi2017.se/kommunikation-och-sociala-plattformar/facebook/ 

Ejlertsson, G. (2014). Enkäten i praktiken : en handbok i enkätmetodik. Lund : 

Studentlitteratur, 2014 (Danmark). 

Eskisu, M., Hosoglu, R., & Rasmussen, K. (2017). An investigation of the relationship 

between Facebook usage, Big Five, self-esteem and narcissism. Computers in Human 

Behavior, 69, 294-301. doi: https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.12.036 

Facebook. (2018). Company Info. Hämtad 2018-04-13, från 

https://newsroom.fb.com/company-info/ 

Facebook. (2018). Om. Hämtad 2018-04-13, från 

https://www.facebook.com/pg/facebook/about/?ref=page_internal 

https://doi.org/10.1080/15533610802052654
http://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0003-066X.55.5.469
http://dx.doi.org/10.2190/AG.74.2.d
http://www.codex.vr.se/manniska1.shtml
https://www.iis.se/docs/Svenskarna_och_internet_2016.pdf
http://www.soi2017.se/kommunikation-och-sociala-plattformar/facebook/
https://doi-org.ludwig.lub.lu.se/10.1016/j.chb.2016.12.036
https://newsroom.fb.com/company-info/
https://www.facebook.com/pg/facebook/about/?ref=page_internal


 
 

 
 

28 

Lee, J. R., Moore, D. C., Park, E., & Park, S. G. (2012). Who wants to be “friend-rich”? 

Social compensatory friending on Facebook and the moderating role of public self-

consciousness. Computers In Human Behavior, 281036-1043. 

doi:10.1016/j.chb.2012.01.006 

Lindwall, M. (2011). Självkänsla: bortom populärpsykologi. Lund: Studentlitteratur. 

Masreliez-Steen, G., Modig, M., & Illiste, A. (2004). Självkänsla : kvinnlig, manlig - 

mänsklig. Stockholm : Natur och kultur, 2004 (Finland). 

Orth, U., Trzesniewski, K. H., & Robins, R. W. (2010). Self-esteem development from young 

adulthood to old age: A cohort-sequential longitudinal study. Journal Of Personality 

And Social Psychology, 98(4), 645-658. doi:10.1037/a0018769 

Parnell, B. [TEDx Talks]. (2017, 22 juni). Is Social Media Hurting Your Mental Health?  

[Videofil]. Hämtad från https://www.youtube.com/watch?v=Czg_9C7gw0o  

Rosenberg, M. (1965). Society and the adolescent self-image. Princeton, NJ: Princeton 

University Press. 

Royal Society for Public Health. (2017). StatusOfMind: Social media and young peoples 

health. London: Royal Society for Public Health. Hämtad 2018-04-10 från 

https://www.rsph.org.uk/uploads/assets/uploaded/62be270a-a55f-4719-

ad668c2ec7a74c2a.pdf 

Shurgin O’Keeffe, G., Clarke-Pearson, K. (2011). Clinical Report—The Impact of Social 

Media on Children, Adolescents, and Families. Pediatrics, 127, 800-804. 

doi:10.1542/peds.2011-0054 

Tosun, L. P. (2012). Motives for Facebook use and expressing “true self” on the Internet. 

 Computers In Human Behavior, 281510-1517. doi:10.1016/j.chb.2012.03.018 

Vetenskapsrådet. (2017). Etik. Hämtad 2018-04-10, från 

https://www.vr.se/etik.4.3840dc7d108b8d5ad5280004294.html 

Whitney, L. (2010, 22 februari). Twitter, Facebook use up to 82%. cnet. Hämtad 2018-04-13, 

från https://www.cnet.com/news/twitter-facebook-use-up-82-percent/ 

Wright, K.B. (2005) Researching Internet-Based Populations: Advantages and Disadvantages 

of Online Survey Research Online Questionnaire Authoring Software Packages and 

Web Survey Services. Journal of Computer-Mediated Communication 10(3). doi: 

10.1111/j.1083-6101.2005.tb00259.x. 

Zywica, J., Danowski, J. (2008). The Faces of Facebookers: Investigating Social 

Enhancement and Social Compensation Hypotheses; Predicting Facebook and Offline 

https://www.youtube.com/watch?v=Czg_9C7gw0o
https://www.rsph.org.uk/uploads/assets/uploaded/62be270a-a55f-4719-ad668c2ec7a74c2a.pdf
https://www.rsph.org.uk/uploads/assets/uploaded/62be270a-a55f-4719-ad668c2ec7a74c2a.pdf
https://www.vr.se/etik.4.3840dc7d108b8d5ad5280004294.html
https://www.cnet.com/news/twitter-facebook-use-up-82-percent/


 
 

 
 

29 

Popularity from Sociability and Self-Esteem, and Mapping the Meanings of 

Popularity with 

Semantic Networks. Journal of Computer-mediated communication, 14, 1-34. 

 doi: 10.1111/j.1083-6101.2008.01429.x 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

30 

Appendix 

 
 



 
 

 
 

31 

 
 



 
 

 
 

32 

 



 
 

 
 

33 

 
 
 
 


	INSTITUTIONEN FÖR PSYKOLOGI
	Cornelia Isaksson & Elina Kempe
	Kandidatuppsats VT 2018
	Handledare: Sofia Bunke
	Examinator: Elia Psouni

