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Individens relation till Facebook 
- kopplat till kön, självkänsla och extraversion 

 
Ena Lasic och Ellinor Löf 

 
 

Syftet med studien var att undersöka om det fanns skillnader i engagemanget 
till Facebook beroende på graden av extraversion, självkänsla, ålder och kön. 
Självkänsla handlar om hur man uppskattar sitt eget värde och kompetens. 
Extroverta individer trivs i sociala sammanhang och söker konstant efter 
bekräftelse, vilket är deras drivande kraft. Facebook är den mest populära 
sociala median tillgänglig idag. En hypotes för studien var att kvinnor hade 
större engagemang till Facebook än män. Deltagarna var 150 studenter varav 
56 män. Datainsamlingen genomfördes med en enkät som bestod av fyra 
delar för att mäta Facebookengagemang, hur aktiv man är i andras aktiviteter 
på Facebook, självkänsla och extraversion. Resultatet visade att det fanns ett 
negativt samband mellan Facebookengagemang och självkänsla. Kvinnor 
hade ett större engagemang till Facebook än män. Ett bredare urval hade varit 
till studiens fördel. Flera hypoteser bekräftades av undersökningen. Framtida 
forskning kan fokusera på sociala jämförelser på Facebook. 
 
Keywords: Facebook activity, Facebook intensity scale, self-esteem, 
extraversion, gender  

 
 

Inledning 
 
Facebook är den mest använda sociala median som finns tillgänglig på nätet (alexa.com, 
2016). Facebook har ca 1 miljard dagliga användare och 1.65 miljarder personer använder 
Facebook varje månad enligt statistik sedan mars 2016 (Facebook, 2016). Detta innebär att 
det finns en otrolig variation av individer som använder Facebook. Individer är olika och 
därmed använder de sociala medier olika och påverkas av dem på olika sätt. Den danska 
cybersociologen, Stine Godtved sade till Leif Petersen på Svenska dagbladet (2012, 9 mars):  
 

Facebook är bäst för de människor som redan från början har många sociala relationer. 
Personer med låg självkänsla riskerar att få sin dåliga självbild bekräftad när man ser 
att andra har många fler vänner och att de gör intressanta och spännande saker.  

 
 
Grunderna i självkänsla 
 
William James myntade begreppet självkänsla för över ett århundrade sedan. Det har sedan 
dess blivit ett av de största begreppen inom samhällsvetenskapen (Mruk, 2006). Grunden till 
utvecklingen av självkänsla bygger 30-40 % på genetiska influenser (Neiss, Stevenson & 
Sedikides, enligt Mruk, 2006). Utöver det byggs självkänslan upp av utomstående faktorer 
som skola, kamrater, jobb och liknande. En annan bidragande faktor är föräldrastöd, vilket 
ger en positiv effekt på utvecklingen av självkänslan (Coopersmith, enligt Mruk, 2006). 
Grundläggande mänsklig värme, uppmuntring, respekt och stöd är nödvändiga för 
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utvecklingen eller underhållet av självkänslan genom livet (Mruk). Enligt Mruk kan 
självkänsla ofta kopplas till olika vardagliga problem, exempelvis hur man hanterar 
misslyckanden, förluster och andra motgångar som man upplever under livets gång. 
Självkänslan är aktiv i både positiva och negativa situationer samt upplevelser vilket innebär 
att den är relevant i ett brett spektrum av beteende. Självkänsla handlar om hur en person 
uppskattar sitt eget värde och kompetens. Det innebär en attityd mot den egna individen, 
samt en tro på de egna förmågorna och färdigheterna. Det är en känslomässig respons som 
resultat på de utvärderingar man gör av sig själv. Självkänsla kan innefatta en generell bild av 
den egna individen eller fokuseras på en specifik sida av en själv såsom utseende, arbete, 
kultur eller liknande.  
 Huvudsakligen är utvecklingen av självkänsla i tidig ålder beroende av personer i barnets 
närhet som föräldrar eller liknande. Stöd från föräldrarna ger en god utveckling av 
självkänslan (Mruk, 2006). Frånvarande eller likgiltiga föräldrar har visat sig ha barn med 
lägre grad av självkänsla (Clark & Barber; Coopersmith; Rosenberg, enligt Mruk, 2006). 
Dock har det visat sig att bara engagemang inte är tillräckligt. För en god utveckling av 
självkänslan krävs även acceptans från föräldrarna (Bednar, Wells & Peterson; Coopersmith; 
Rogers, enligt Mruk, 2006). En annan faktor som bidrar till utvecklingen av självkänsla hos 
individen är prestation. Det är bra för en persons självkänsla att vara framgångsrik (Epstein, 
enligt Mruk, 2006). William James (refererad i Mruk, 2006) menade att själva framgången 
måste vara inom ett område som är av betydelse för individen. Detta för att det ska ha något 
värde för individen och det ska anses som en prestation.  

Enligt Heatherton och Wyland (2003) förmodas hög självkänsla leda till lycka och god 
hälsa medan låg självkänsla ofta leder till olycka och nedstämdhet. En hög självkänsla ger 
individen fördelar som en bättre syn på sig själv, lättare hantering av utmaningar, samt en 
bättre hantering av negativ feedback. Individer med låg självkänsla tenderar att ha en negativ 
syn på sin omvärld. Även Mruk (2006) nämnde att låg självkänsla ofta kopplas till kliniska 
fenomen såsom depression och ångest. Jämfört med individer med hög självkänsla upplever 
individer med låg självkänsla mer negativa känslor som sorgsenhet, ilska, skam och 
ensamhet. Även om en själv inte har låg självkänsla påverkas man indirekt av det genom 
självkänslarelaterade beteenden från närstående med låg självkänsla.  

Självkänslan behöver inte påverka individens omgivning som arbetsplats, skola eller 
liknande, men påverkar som oftast livsnjutningen hos individen. Den påverkar individers 
förmågor att fungera i sociala situationer, deras position i sociala grupper, och hur de ser på 
sin egen position i livet (Vogel, Rose, Roberts, & Eckles, 2014). Självkänsla är viktigt för 
individen eftersom att den säger något om vem den är och hur den lever sitt liv. Det är därför 
viktigt att fortsätta forska om självkänsla då det ger människor en chans att lära sig mer om 
sig själva. 

Enligt Mruk (2006) kan man definiera självkänsla på tre olika sätt. Ett sätt handlar om 
individens uppfattning om sin generella kompetens och framgång (James, enligt Mruk, 
2006). Den andra och den mest använda definitionen handlar om självkänsla som en känsla 
eller attityd gentemot den egna individen. Det vill säga individens värde som person 
(Rosenberg, enligt Mruk, 2006). Den här uppsatsen kommer att utgå från denna definition.  
Den tredje definitionen handlar om relationen mellan de två tidigare faktorerna. Det innebär 
att hur en individ utför och hanterar utmaningar på ett värdigt sätt avgör hur positiv och 
hälsosam självkänsla den har (Branden, enligt Mruk, 2006).  

Susan Harter slog ihop kompetens (James tradition) och värde (Cooper-Mead-Rosenberg 
tradition) och skapade en ny teori utifrån de båda som fokuserade på relationen mellan dem. 
Två-faktorteorin om självkänsla är baserad på faktorerna kompetens och värde. Teorin 
bygger på att en känsla av hög kompetens och högt värde innebär en hög självkänsla. 
Motsatsen är att en känsla av låg kompetens och lågt värde innebär en låg självkänsla (Mruk, 
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2006). Enligt två-faktorteorin (Mruk) uppvisar individer med låg självkänsla både brist på 
kompetens och brist på värde. Den låga självkänslan har kommit till utav minskad coping 
förmåga, vilket gör människor känsliga för att ha en mer påverkningsbar självkänsla. Låg 
självkänsla gör att dessa personer kommer att ha det svårare att hantera de motgångarna som 
livet kommer att ge dem. Det ger svårigheter att ta sig framåt och åstadkomma den framgång 
som skulle ge dem en känsla av kompetens. Låg självkänsla varierar i grad från person till 
person och det reflekteras även i de problem som det kommer att orsaka för personen. Trots 
det finns det vissa drag som associeras med låg självkänsla som varsamhet, blyghet, brist på 
initiativ, ångest med mera. Enligt två-faktorteorin (Mruk) uppvisar människor med hög 
självkänsla en hög grad av kompetens och värdighet. Personer som upplever en hög grad av 
värdighet visar att de tycker om sig själva. De är generellt öppna för nya upplevelser och 
erfarenheter, de känner sig accepterade och de är personer som är trevliga att vara omkring. 
Eftersom de har hög kompetens, så har de väldigt ofta de kompetenser som krävs för att 
lyckas i livet.  Till skillnad från människor med låg självkänsla uppvisar dessa individer en 
högre grad av lycka, spontanitet, initiativ, öppenhet och en säker identitet, samt en avsaknad 
av psykisk ohälsa.  

Mruk (2006) beskriver självkänslan som konsekvent då den väl har etablerats. Även 
individer med ostabil självkänsla håller ett koncist mönster för att upprätthålla sin 
självkänsla, dock är det omedvetet. Självkänslan är dock aldrig helt stabil. Det blir svårt att 
hålla den stabil vid stora livsförändringar eller särskilt svåra utmaningar för en individ. 

 Problemet med mätningen av självkänsla är att individer som uppvisar en hög grad av 
narcissism, egoism och antisociala drag kan med stor sannolikhet få höga poäng vid 
mätningar av självkänsla. Individer med andra personlighetsdrag kan misstas för att ha hög 
eller låg självkänsla när det inte har det. Så länge som de personerna fortsätter att vara 
kompetenta nog för att lyckas med vad som är viktigt för dem så kan dessa personer få höga 
poäng vid mätning av självkänsla (Mruk, 2006). 

Det finns enligt Heatherton och Wyland (2003) en skillnad i källan till självkänsla mellan 
män och kvinnor. Skillnaden är att mäns självkänsla påverkas mer av framgång medan 
kvinnors självkänsla påverkas mer av sociala relationer. Bleidorn et al. (2015) visade att det 
finns en skillnad mellan män och kvinnor i hur hög självkänsla de har då det visade sig som i 
flera tidigare studier (Kling, Shibley, Showers, & Buswell, 1999) att män generellt har en 
högre självkänsla än vad kvinnor har. Bleidorn et als studie var även genomförd ur ett 
multikulturellt perspektiv för att kunna utesluta möjliga kulturella skillnader. En anledning 
till detta kan vara biologiska skillnader hos könen. Även sociokulturella faktorer kan bidra 
till skillnaden mellan könen (Bleidorn et al.). 
 

Motivationen till självkänsla. Motivation och mål är grunden till varför människor söker 
en hög självkänsla. Sökandet leds utav handlingar som tas i tron om att det ger ett högre 
värde som människa (Dykman, 1998). Självkänslan kan alltid förändras, i synnerhet vid stora 
förändringar i en individs liv (Epstein; Harter, enligt Mruk, 2006). En god självkänsla är 
kopplat till förmågan stå upp för sig själv, sina åsikter och värderingar (Alberti & Emmons, 
enligt Mruk, 2006). Att klara målen som är utsatta betyder inte bara att de är klarade men 
även ¨jag klarade det¨ vilket ger personen en känsla av värde och kan öka självkänslan. Även 
det motsatta gäller om personen har misslyckats. Det är då inte bara ett misslyckande men 
personen själv känner sig som ett misslyckande. Det ger personen en känsla av att vara 
värdelös. ¨Trait¨ självkänsla syftar på den samlade självkänslan man får genom social 
inkludering och exkludering genom livet. Det finns lite anledning att tro att nivån av ¨trait¨ 
självkänsla påverkar en persons beteende eftersom den håller sig stabil över tiden, den 
förändrar sig sällan och i sådana fall inte mycket (Crocker & Wolfe; Wolfe & Crocker, enligt 
Crocker & Park, 2004). ¨State¨ självkänsla syftar på ens perception på förändringar av nivån i 
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social inkludering, i en given situation. Det finns tro om att man i stället har motivation att 
öka ¨state¨ självkänsla. Denna sortens självkänsla är inte lika fast över tid och rum utan kan 
förändras beroende på situation och hur personen känner sig just då.  Hur en person lyckas 
eller misslyckas i olika situationer kommer att påverka ¨state¨ självkänslan som de har 
kopplat till den situationen (Crocker, Kaprinski, Quinn & Chase; Crocker, Sommers & 
Luthanen; Crocker & Wolfe, enligt Crocker & Park, 2004). 

Människor är dock inte helt passiva i situationer där självkänslan påverkas bortom 
kontroll. De söker sig till att öka sin självkänsla genom validering i de situationer de anser att 
deras värde som person är av stor vikt. Människor arbetar för att uppnå framgång och 
undvika misslyckande. Detta för att bevisa för dem själva och för andra att de är värdefulla. 
Personer som värderar en situation eller mål högt är mer benägna att känna en större 
validering om de lyckas inom det området. Ett misslyckande i situationen är desto hårdare 
slag emot individen och dennes självkänsla (Crocker & Park, 2004). 
 

Sociala jämförelsers koppling till självkänsla. Festinger (1954) tog upp jämförelser man 
gör med andra personer gällande ens egna förmågor och åsikter. Han kom fram till att mer 
stabila jämförelser sker då man jämför sig med personer vars förmågor och åsikter liknar och 
är på samma nivå som ens egna. Däremot är jämförelserna ostabila då man jämför sig med 
individer som inte delar samma förmågor och åsikter som en själv. Det blir då svårare att 
jämföra sina egna förmågor eftersom att man inte kan relatera till dessa individer. Festinger 
menade även att om det finns tillgång till personer vars åsikter eller förmågor är någorlunda 
annorlunda från ens egna kan det producera tendenser att ändra sina egna åsikter eller 
förmågor i fråga. Det visar att om personen får vetskap om gruppers åsikter eller förmågor så 
kommer detta att påverka evalueringen av beteenden eller åsikter tidigare utförda eller tagna i 
privata sammanhang där inga möjliga jämförelser kan göras. Evalueringar skapade utan 
möjligheten till jämförelse anses vara instabila. Om möjligheten för jämförelse visar sig 
kommer den att tas och den jämförelsen kommer att ha betydlig påverkan på 
självevalueringen av förmågan eller åsikten. Festinger skriver även att när det finns 
avvikelser i åsikter i en grupp finns det en tendens att göra ändringar för att komma närmare 
normen i gruppen. När det finns avvikelser i förmågor finns det en tendens att vilja ändra på 
andra för att få dem att likna sig själv i dem aspekterna. Personer tenderar att sluta jämföra 
sig själv med andra i gruppen om avvikelserna är för stora från sina egna åsikter och 
förmågor.  

 
Självkänsla i sociala medier. Det som påverkar individers självkänsla är ofta deras 

omgivning. Frågan är då om det finns ett samband mellan individers självkänsla och i vilken 
utsträckning de använder sociala medier. Som nämnt i Vogel et al. (2014) förekommer social 
jämförelse vid användning av sociala medier. Det förekommer två olika typer av jämförelser; 
jämförelser uppåt och jämförelser nedåt. Jämförelser uppåt innebär att individer jämför sig 
med personer på sociala media med överlägsna positiva egenskaper. Jämförelser nedåt 
innebär en jämförelse med personer som har underlägsna negativa egenskaper. Vogel et al. 
kom fram till att personer som jämförde sig med överlägsna personer hade en lägre 
självkänsla än personer som jämförde sig med underlägsna personer. Att jämföra sig med 
personer överlägsna en själv kan dock även vara bra då det inspirerar individer till att prestera 
bättre för att komma upp i samma nivå som målpersonen. Däremot är det mer ofta negativt 
än positivt då det leder till känslor av otillräcklighet hos individer och sänker självkänslan. 
Detsamma kan sägas om jämförelser med personer underlägsna en själv då även det har 
negativa konsekvenser såsom uppenbarelser om att det skulle kunna vara värre. Det är 
däremot mer positivt än negativt då det leder till högre självkänsla. Det vill säga att 
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jämförelser med olika personer kan leda till olika förändringar i individers självkänsla 
beroende på målpersonernas status och egenskaper. 

Enligt Seo, Houston, Knight, Kennedy och Inglish (2014) är personer som får sin 
självkänsla genom en stark tillhörighet till en social grupp mindre aktiva på sociala medier 
och använder dem enbart för att hålla kontakten med sin sociala grupp. Personer som 
däremot inte får sin självkänsla från en social grupp eller inte har någon social grupp, 
använder ofta sociala medier som ett sätt söka en slags social kompensation för bristen av 
tillhörighet och självkänsla. Enligt Marshall (2015) tenderar individer med låg självkänsla att 
hellre använda sig av sociala medier där de avslöjar saker om sig själva än att berätta det i 
verkliga sociala situationer. Däremot tenderar deras sociala statusuppdateringar vara av en 
mer negativ natur, vilket leder till att de uppfattas som osympatiska av omgivningen. Enligt 
Marshall verkar personer med låg självkänsla få mindre respons på sociala medier (i form av 
gillningar och kommentarer) just för att deras statusuppdateringar ofta är av negativ natur. 
 
 
Introversion och extraversion 
 
Extroverta individer trivs i sociala sammanhang och fokuserar gärna sin energi på andra 
människor och objekt. Introverta individer är däremot mer intresserade av en inre miljö där 
de kan fokusera på att lyssna och reflektera (Lu & Hsiao, 2010). Extroverta är på en konstant 
jakt efter en belöning för allt de gör i livet, vilket är en drivande kraft hos dem. Introverta gör 
det inte för en belöning men istället för att hålla sig ifrån möjlig bestraffning som kan finnas i 
en situation och tar därför mindre risker om det finns en möjlighet för att det inte kommer att 
gå som de har tänkt (Eysenck, 1967). Introverta tar kalkylerade beslut när det gäller saker i 
deras liv. De vill inte riskera att de får någon slags bestraffning.  

En av de största dimensionerna i studier av personlighet är introversion och extraversion. 
Eysenck (1967) skrev att personlighetsdimensioner har fördelar som är anledningen till att de 
får mycket uppmärksamhet. Dimensionen kan beskrivas i termer av vanligt förekommande 
sociala beteenden. Det skrevs att extroverta har en tendens att behöva prata mer med andra, 
kräver mycket social interaktion och söker efter upphetsning. Introverta är mer 
tillbakadragna, tar distans från andra människor, söker inte efter stimulans och tar vardagliga 
situationer med en väldigt seriös anda.  

Introverta och extroverta kan förklaras i skillnader mellan de mönster de använder för 
självreglering. Introverta behöver mycket energi för att hantera sociala situationer för att de 
tar in mer av situationen och mer information kan behöva hanteras. Introverta personer 
tenderar att få energi av att göra saker enskilt och undviker platser och situationer med många 
intryck. De trivs i sitt eget sällskap. Extroverta får energi av att vara bland människor och det 
stimulerar dem. Det tar energi av dem när de ska vara i sitt eget sällskap (Eysenck, 1967).  

Costa och McCrae (1992) definierar extraversion som något man kan ha mer eller mindre 
av. De karaktärsdragen som de anser att en extrovert individ har är att personen har ett 
intresse och är vänlig mot andra. Personen föredrar att vara i andras sällskap och är bestämd i 
sitt agerande. Personer med en hög grad av extraversion är socialt aktiva och söker efter 
spänning. De tenderar att uppleva positiva känslor. Dessa karaktärsdrag kan påvisa sig mer 
eller mindre vilket gör att en individ kan ha en lägre eller högre grad av extraversion.  
 

Introverta och extroverta på sociala medier. Enligt Amichai-Hamburger (2002) påverkas 
människors beteenden och val av personliga karaktärsdrag. Detta gäller även hur extroverta 
och introverta använder sig av och beter sig på sociala medier. Introverta och extroverta 
hanterar och påverkas av sociala medier på olika sätt.  
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Introverta personer har en tendens att undvika bestraffning (Eysenck, 1967). Detta 
behöver inte nödvändigtvis betyda bestraffning i sin traditionella form men även i hur de 
lever sitt liv på sociala medier. De tar generellt mindre risker i situationer där de känner att de 
kan bli dömda och undviker det eftersom andra människors dömande av personen kan kännas 
som ett slag mot självkänslan och kan då vara en slags bestraffning. Extroverta ska enligt 
deras vanliga sociala beteende ta mer plats på sociala medier då det inte finns någon 
anledning till att det skulle skilja sig från vanliga sociala situationer. De kommer inte att vara 
lika bekymrade över vad de skriver eller säger på sociala medier kan ha för konsekvenser och 
är mer fokuserade på att få ut det de vill säga.  

Marshall, Lefringhausen och Ferenczi (2015) kom fram till att extroverta har en större 
tendens att uppdatera sina sociala medier om sitt vardagliga liv. Introverta har en större 
tendens att dela med sig på sociala medier än vad de skulle göra i verkligheten men de har en 
tendens att vara negativa saker relaterat till dem som person. Resultatet av deras studie kan 
ses som en återspegling av hur extroverta och introverta beter sig i vanliga sociala situationer. 
Det som sociala medier gör för extroverta är att det ger dem en möjlighet att få ut sitt 
konstanta behov av att dela med sig och ha sociala interaktioner med andra. Det gör att de 
alltid kan få utlopp för den energi som finns uppbyggd. Sociala medier ger introverta nya sätt 
att uttrycka sig själva och även möjligheter att göra det mer anonymt än det skulle vara i 
verkligheten, därmed är riskerna för bestraffning för det beteende som de uppvisar där 
väldigt låga. 
 
 
Introduktion till Facebook 
 
Facebook används av miljontals människor som ett sätt att kommunicera med omvärlden och 
gör det möjligt för individer att hålla kontakt med vänner och familj genom 
statusuppdateringar, foton och meddelanden. Dessa statusuppdateringar och foton kan deras 
vänner på Facebook kommentera, gilla och dela. Facebook är den mest använda sociala 
median som finns tillgänglig på nätet (alexa.com, 2016). Facebook har ca 1.09 miljarder 
dagliga användare och 1.65 miljarder personer använder Facebook varje månad enligt 
statistik sedan mars 2016 (Facebook, 2016).  

Det har blivit populärt att använda Facebook som en presentation av den egna personen. 
Ofta presenterar man sig själv och sitt liv som mer positivt än vad det egentligen är, genom 
att exempelvis lägga upp bilder man ser som bäst ut på, där man ser ut att ha roligt och 
liknande för att framställa sig själv i bästa ljuset (Dorethy, Fiebert & Warren, 2014). En stor 
del av tiden tillbringas genom att följa dessa individer som framställer sitt liv som otroligt 
positivt, vilket kan påverka uppfattningen om den egna individen då den jämför sig själv med 
dessa individer (Pempek, Yermolayeva & Calvert, 2009). Festinger (1954) menade att det 
fanns ett driv hos människor att jämföra sig själva med andra människor. Han menade att 
individer som har liknande åsikter eller beteende är de som individen kommer att jämföra sig 
med då det är svårt att skapa en liknelse och sedan jämföra dem om de är långt ifrån varandra 
i åsikt eller beteende. Detta kan påvisa sig tydligt på sociala medier då människor kan 
jämföra sig själva och deras egna liv med en stor grupp andra människor, många av dem kan 
likna individen till stor del vilket gör sociala jämförelser mer vardagligt och lättillgänglig för 
intryckbara individer. Enligt Pempek et al. innebär den största aktiviteten på Facebook att 
titta på andra individers profiler. Lee (2014) kom fram till att ju mer man använder Facebook, 
desto mer jämför man sig själv med andra individer. Individer som använder Facebook 
mycket är enligt Lee även mer benägna att uppfatta andras liv på Facebook som bättre än ens 
eget.  
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Det fanns inte mycket tidigare forskning om könsskillnader i Facebook engagemang och 
Facebookanvändning. Thompson och Lougheed (2012) visade att kvinnor har ett större 
engagemang till Facebook. De spenderar även mer tid under dagen på Facebook än vad män 
gör och använder Facebook mer frekvent som social media än vad män gör. Enligt 
McAndrew och Jeong (2012) har kvinnor större Facebooknätverk än män och tillbringar mer 
tid med att titta på andras foton på Facebook än vad män gör. 
 

Facebooks effekt på individers självkänsla. Vries och Kühne (2015) studerade vilka 
möjliga effekter sociala media kan ha på individers självkänsla med hänsyn till den sociala 
jämförelse som pågår på Facebook. De kom fram till att ju mer intensiv användning av 
Facebook, desto högre grad av negativ social jämförelse på Facebook. Negativ social 
jämförelse visades även bidra till lägre självkänsla. Den negativa relationen mellan 
Facebookanvändning och självuppfattad social kompetens visade sig vara mindre vid högre 
grader av livstillfredsställelse. Det vill säga att större användning av Facebook leder till 
negativ social jämförelse enligt Vries och Kühne. Därutöver är den negativa sociala 
jämförelsen som Facebookanvändning medför beroende av graden av livstillfredsställelse hos 
individen. Vogel et al. (2014) visade på att ett frekvent användande av Facebook var negativt 
kopplat till individers självkänsla. Frekvent användande av Facebook visade sig även vara 
kopplat till en högre grad av jämförelse med andra på Facebook. Steinfield et al. (2008) kom 
fram till att personer med lägre självkänsla finner sociala medier som ett sätt att lättare 
kommunicera med sin omvärld då de i verkligheten finner kommunikation med andra 
individer svårare än personer med högre självkänsla gör. Därför blir individer med lägre 
självkänsla mer påverkade av sidor som Facebook än vad personer med högre självkänsla 
blir.  

 
Intro/extroverta på Facebook. Shen, Brdiczka och Liu (2015) visade att extroverta 

personer är mer aktiva på Facebook än introverta personer. De lägger upp fler foton, video 
och statusuppdateringar. De tenderar även att få fler gillningar och kommentarer på sina 
inlägg, eftersom att extroverta generellt har fler vänner på Facebook än vad introverta har. 
Introverta får färre antal gillningar och kommentarer men de består av ett större procentantal 
av deras vänner. Extroverta personer får som sagt mer respons än introverta men från en 
mindre andel av vänner. Extroverta personer är även mer aktiva på Facebook genom att gilla 
och kommentera deras vänners inlägg (Shen et al.). 
 
 
Syfte och hypoteser 
 
Syftet med undersökningen var att studera dels om det finns skillnader i hur engagerade och 
känslomässigt knutna individer är till Facebook beroende på deras självkänslanivå, samt att 
undersöka om det finns någon skillnad i engagemanget och hur känslomässigt knutna 
individer är till Facebook beroende på graden av extraversion som de har. Syftet var även att 
undersöka om engagemanget till Facebook, graden av självkänsla, graden av extraversion 
och Facebookanvändning har någon skillnad mellan könen. Syftet var även att ta reda på om 
variationen i variablerna kön, ålder, självkänsla och extraversion kan förklara variationen i 
engagemanget till Facebook. Studien hade följande hypoteser: 
 

H1: Kvinnor har lägre självkänsla än vad män har.  
H2: Kvinnor har ett större engagemang till Facebook än män.  
H3: Kvinnor är mer aktiva i andras aktiviteter på Facebook än vad män är.  
H4: Ett större engagemang till Facebook påvisar lägre självkänsla.  
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H5: Ett större engagemang till Facebook påvisar en hög grad av extraversion. 
H6: Variationen i variablerna kön, ålder, självkänsla och extraversion kan förklara 
variationen i engagemanget till Facebook.  

 
 

 Metod  
 
 
Deltagare 
 
Datainsamlingen genomfördes på en högskola i Mellansverige. I undersökningen ingick det 
150 studenter från olika program och kurser som alla fick svara på en enkät. Deltagarna var 
mellan åldrarna 19 och 46 (M = 24.91, SD = 5.94). Två deltagare valde att inte svara på 
frågan om ålder. Könsfördelningen var 56 (38 %) män och 91 (62 %) kvinnor. En person 
valde att inte uppge sitt kön och två personer valde att inte svara på frågan alls. Det vart ett 
bortfall på 7 personer i skalan för Facebookengagemang. Av dessa hade 4 personer aldrig 
haft ett Facebookkonto och 3 personer hade haft Facebook men avslutat sitt konto. Det 
erbjöds ingen ersättning för deltagande i studien. Studien hade inget extern bortfall då alla 
enkäter som lämnades ut även lämnades in.  
 
 
Material 
 
Enkäten påbörjades med ett missivbrev där undersökningens syfte beskrevs, deltagarnas 
rättigheter att avstå från att delta i undersökningen och även att informationen som ges endast 
kommer att användas i forskning och som grund till denna uppsats. Enkäten bestod sedan av 
fem delar. Del 1 bestod av tre bakgrundsfrågor som var kön med tre svarsalternativ (man, 
kvinna och vill ej uppge), ålder i år och om personen hade Facebook. Del 2 bestod av 
Facebook intensity scale (FBI) och del 3 bestod av items angående på vilka sätt Facebook 
användes. Del 4 bestod av items från Neo five factor inventory för att mäta extraversion och 
del 5 bestod av items från Rosenbergs self-esteem scale. 
 

Facebook intensity scale. Facebook intensity scale (Ellison et al., 2007) användes för att 
mäta engagemanget till Facebook. Måttet innehåller tre självrapporterade beteenden om hur 
individer använder Facebook. Dessa ställdes som öppna frågor: ¨Hur många vänner har du på 
Facebook?¨, ¨Under den senaste veckan, i snitt, ungefär hur mycket tid har du spenderat på 
Facebook?¨, ¨Hur ofta under dagen kollar du Facebook?¨. Svaren delades in i en femgradig 
skala utifrån lägsta till högsta svar på frågorna (Ellison et al., 2007). Skalan har även fem 
items för att mäta emotionell koppling till Facebook och för att se hur stor del det är av 
deltagarens vardag. Exempel på items som användes: ¨Facebook är en del av min vardag¨, 
¨Jag skäms inte för att berätta för andra att jag använder Facebook¨. Det användes en 
femgradig skala med alternativen 1 (stämmer absolut), 2 (stämmer ganska bra), 3 (stämmer 
varken bra eller dåligt), 4 (stämmer ganska dåligt) och 5 (stämmer absolut inte). De 
självrapporterade svaren delades in jämnt i den femgradiga skalan från lägsta till högsta svar. 
Alla items vändes sedan för att högre poäng skulle reflektera ett högre engagemang till 
Facebook. Författarna ansåg att testet som mäter Facebookengagemang (FBI) är väl 
fungerande med hög intern konsistens. I användningen av skalan fick små ändringar göras då 
det inte var helt anpassat till hur Facebook används idag. I originalskalan fick deltagare svara 
på hur många minuter i veckan de använde Facebook men författarna ansåg att det skulle 
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vara mer lämpligt för deltagarna att uppge tiden i timmar då Facebook är en mycket 
välanvänd social media. Skalan summeras där minimumpoäng för skalan är 8 poäng och 
maximumpoäng är 40 poäng, ett medelvärde räknas sedan ut (Cronbachs alfa = .76). 

 
Facebookanvändning. För Facebookanvändande utformades 12 items för att få fram i 

vilket syfte deltagarna använde Facebook. De påståenden som ställdes i denna del var: 
¨Fördriva tiden¨, ¨Besöka andras profiler¨, ¨Chatta¨, ¨Hålla kontakt med familj och vänner¨, 
¨Följa vad andra lägger upp¨, Lägga upp foto/statusuppdateringar¨, ¨Spela spel¨, ¨Hålla 
kontakt med skola/arbete¨, ¨Gilla/kommentera andras inlägg/foto¨, ¨Gilla/kommentera eget 
inlägg/foto¨, ¨Titta på foton” och ”Annat (ange vad)¨. Möjliga svarsalternativ gick på en 
femgradig skala från 1 (inte alls) till 5 (mycket ofta). Av dessa byggdes ett index av 
påståendena: ¨Besöka andras profiler¨, ¨Följa vad andra lägger upp¨, ¨Gilla/kommentera 
andras inlägg/foto¨, och ¨Titta på foton¨. Indexet byggdes upp då dessa visar på hur aktiv man 
är i andras liv på Facebook (Cronbachs alfa = .68). Alternativen ¨Fördriva tiden¨, ¨Chatta¨, 
¨Hålla kontakt med familj och vänner¨, ¨Lägga upp foto/statusuppdateringar¨, ¨Spela spel¨, 
¨Hålla kontakt med skola/arbete¨ och ¨Gilla/kommentera eget inlägg/foto¨ användes som 
enskilda variabler.  

 
NEO five factor inventory. Skalan som används för att mäta graden av extraversion är 

tagen från the NEO five factor inventory (Costa & McCrae, 1992). Skalan är utformad av åtta 
påståenden om karaktärsdrag för extraversion som skattas på en femgradig skala från 1 
(stämmer absolut inte) till 5 (stämmer absolut). Exempel på items från skalan: ¨Är pratsam¨, 
¨Är full av energi¨, ¨Tenderar att vara tystlåten¨, och ¨Har en självhävdande personlighet¨. 
Höga värden på skalan menar på en hög grad av extraversion. Skalan summeras där 
minimumpoäng är 8 och maximumpoäng är 40 poäng. Ett medelvärde räknas sedan ut 
(Cronbachs alfa = .80).  

 
Self-esteem scale. Den sista delen av enkäten bestod av Johnsons (2003) svenska 

översättning av Rosenbergs (1965) self-esteem scale (RSES) för att mäta självkänslan. 
Skalan består av 10 påståenden för att mäta självkänslan. Exempel på påståenden som finns i 
skalan är: ¨Jag tycker att jag har en del goda egenskaper¨, ¨När allt kommer omkring har jag 
en tendens att verkligen se mig själv som ett misslyckande¨, ¨Jag önskar att jag hade mer 
respekt för mig själv¨ och ¨Jag klarar av saker och ting lika väl som de flesta andra 
människor¨ . Skalan skattas på en fyrgradig skala från 1 (stämmer inte alls) till 4 (stämmer 
helt). Högre poäng på skalan representerar en högre grad av självkänsla. Skalan summeras 
där minimumpoäng är 10 och maximumpoäng är 40. Ett medelvärde räknas sedan ut 
(Cronbachs alfa = .87).  
 
 
Procedur 
 
Författarna kontaktade fyra föreläsare och delade ut enkäter på deras respektive 
föreläsningar. Författarna tog även kontakt med studenter som befann sig runt om i skolan. 
Enkäterna delades ut till studenter antingen i början eller slutet av föreläsningar och på 
allmänna platser på skolans område. Författarna gick iväg medan deltagarna fyllde i 
enkäterna. Det togs inga namn eller personuppgifter utöver ålder och kön. 
Enkäten inleddes med ett missivbrev där syftet med studien framkom. Där berättades att 
syftet med studien var att ta reda på om det fanns en skillnad i hur stort engagemang 
individer har till Facebook i relation till personliga egenskaper och självkänsla. Där stod även 
i linje med CODEX deltagarnas rättigheter att inte delta i studien, att de uppgifter som de 
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lämnar är helt anonyma och inte kommer att användas i något annat syfte än forskning och 
skrivandet av denna kandidatuppsats. På enkätens framsida framkom det kontaktinformation 
till båda författarna och sidan kunde tas med om deltagarna önskade att få tag på författarna. 
På försättsbladet fanns instruktioner om hur enkäten skulle fyllas i och det ombads att 
deltagarna skulle läsa frågorna noggrant. Enkäten tog ungefär 10 minuter att fylla i. 
Enkätutdelningen slutade med att deltagarna tackades. 

 
 

Resultat 
 

I resultatdelen redovisas svaren på hypoteserna som ställdes. Dessa besvarades genom 
utförandet av variansanalyser, en Pearson korrelationsanalys och en hierarkisk multipel 
regressionsanalys. Resultaten redovisas i både text och tabeller. Först redovisas resultaten av 
Hypotes 1, Hypotes 2 och Hypotes 3 med hjälp av 3 genomförda variansanalyser. Sedan 
redovisas resultatet för Hypotes 4 och Hypotes 5 med hjälp av en genomförd 
korrelationsanalys. Därefter presenteras resultatet för Hypotes 6 med en multipel hierarkisk 
regressionsanalys. Sist presenteras övriga analyser som genomfördes. Analyser med kön som 
variabel inkluderar endast de deltagare som valde alternativen man eller kvinna.  

För att testa Hypotes 1 (kvinnor har lägre självkänsla än män), Hypotes 2 (kvinnor har ett 
större engagemang till Facebook än män) och Hypotes 3 (kvinnor är mer aktiva i andras 
aktiviteter på Facebook än vad män är) gjordes tre envägs variansanalyser med kön som 
oberoende variabel. Resultatet visade att kvinnor hade signifikant lägre självkänsla (M = 
3.19, SD = 0.58) än vad män hade (M = 3.38, SD = 0.50), F(1, 144) = 4.05, p = .046, η2

p = 
.03, och därmed bekräftades Hypotes 1. Kvinnor var även signifikant mer engagerade till 
Facebook (M = 3.03, SD = 0.62) än vad män var (M = 2.67, SD = 0.60), F(1, 138) = 11.20, p 
= .001, och därmed bekräftades Hypotes 2. Hypotes 3 fick stöd då kvinnor (M = 2.75, SD = 
0.76) var signifikant mer aktiva i andras liv på Facebook än vad män var (M = 2.24, SD = 
0.48), F(1, 135) = 18.17, p = .001, η2

p = .12. 
 
Tabell 1 
Pearsonkorrelationer mellan indexerade beroende och oberoende variabler samt deskriptiv 
statistik (n = 138) 
 

Index 1 2 3 4 5 M SD 

1. FB 

engagemang 

-     2.90 0.64 

2. Kön .27** -    ia ia 

3. Ålder - .08 .24** -   24.57 5.72 

4. Självkänsla - .23** - .20** - .12 -  3.27 0.55 

5. Extraversion .01 .15* .04 .30** - 3.37 0.60 

Not. Man kodas med 1, Kvinna kodas med 2. FB engagemang = Facebookengagemang. ia = icke applicerbart 
p < .05, **p < .01  
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För att undersöka hypotes 4 (ett större engagemang till Facebook visar på lägre 
självkänsla) och hypotes 5 (större engagemang till Facebook visar på hög grad av 
extraversion) gjordes en Pearson korrelationsanalys mellan variablerna 
Facebookengagemang, kön, ålder, graden av självkänsla och graden av extraversion. 
Resultaten redovisas i Tabell 1. Det fanns ett signifikant samband mellan 
Facebookengagemang och graden av självkänsla, ett större engagemang till Facebook visade 
på lägre självkänsla, r(n = 138) = -.23, p < .004, som gav stöd för Hypotes 4. Resultatet 
visade att det inte var en signifikant korrelation mellan Facebookengagemang och graden av 
extraversion, r(n = 138) = .01, p = .469, vilket inte gav stöd för Hypotes 5. 

För att testa hypotes 6 (variablerna kön, ålder, graden av självkänsla och graden av 
extraversion kan förklara variationen i engagemanget till Facebook) genomfördes en 
hierarkisk multipel regressionsanalys. I Tabell 2 redovisas resultatet av hierarkiska 
regressionsanalysen av Facebookengagemang med prediktorerna kön, ålder, graden av 
självkänsla och graden av extraversion.  
 I modell 1 användes bakgrundsvariablerna kön och ålder. Modell 1 av analysen visar att 
variabeln kön och variabeln ålder kan användas som prediktorer för Facebookengagemang på 
en statistisk signifikant nivå, F(2, 136) = 6.98, p = .001. Det är endast variabeln kön, visat i 
Tabell 2, som visar på ett signifikant resultat som enskild prediktor för 
Facebookengagemang, p > .001. I modell 1 kan 9 % av variationen i Facebookengagemang 
förklaras av variationen i variablerna kön och ålder.  

I Modell 2 lades variabeln självkänsla till utöver de tidigare variablerna, kön och ålder. 
Modell 2 visar att variablerna kön, ålder och graden av självkänsla kan användas som 
prediktorer för engagemanget till Facebook på en signifikant nivå, F(3, 135) = 6.56, p < .001. 
Som det kan ses i Tabell 2 är ålder inte användbar som enskild prediktor, vilket kön är på en 
signifikant nivå, p = .002. Modell 2 visar då att självkänsla är användbar som enskild 
prediktor för Facebookengagemang på en statistisk signifikant nivå, p = .023. I Modell 2 kan 
12 % av variationen i Facebookengagemang förklaras av variationen i variablerna kön, ålder 
och självkänsla. I Modell 3 lades graden av extraversion in som är den sista variabeln, men 
den bidrog inget ytterligare till den slutgiltiga modellen. 

 
Tabell 2 
Modell för prediktion av Facebookengagemang (n = 138)  

 
   Facebookengagemang 
   Modell 3  

Variabel  Modell 1 b* Modell 2 b* b* 95 % CI 

Kön  .31** .27** .26** [.12, .58] 

Ålder - .15 - .17 - .17 [- .04, .00] 
Självkänsla  - .19* - .20* [- .44, - .03] 

Extraversion   .03 [- .15, .22] 

R2 .09 .13 .13  
F 6.98** 6.56** 4.93**  

ΔR2  .03 .00  

ΔF  5.28* .14  
* p < .05, **p < .01 



	  12 

 
Variansanalysen gav följande resultat för könsskillnader. Resultaten visade att det fanns 

en signifikant skillnad mellan män (M = 3.20, SD = 0.57) och kvinnor (M = 3.44, SD = 0.62) 
i graden av extraversion, F(1, 145) = 5.19, p = .024, η2

p = .04. Resultatet visade att kvinnor 
(M = 25.78, SD = 6.28) var signifikant äldre än vad männen var (M = 23.47, SD = 5.16), F(1, 
144) = 5.27, p = .023, η2

p = .04. Resultatet visade att kvinnor (M = 4.05, SD = 1.10) använder 
Facebook till att fördriva tiden signifikant mer än vad män (M = 3.27, SD = 1.30) gör, F(1, 
136) = 13.85, p < .001, η2

p = .09. Resultatet visade att det inte fanns någon signifikant 
skillnad mellan män (M = 3.98, SD = 1.03) och kvinnor (M = 3.99, SD = 1.20) i hur mycket 
de chattar på Facebook, F(1, 136) = .002, p = .968. Resultatet visade att kvinnor (M = 3.48, 
SD = 1.08) använder Facebook för att hålla kontakt med familj och vänner i större 
utsträckning än vad män (M = 2.61, SD = 1.08) gör på en signifikant nivå, F(1, 136) = 21.20, 
p = .001, η2

p = .14. Resultatet visade att kvinnor (M = 1.74, SD = 0.81) lägger upp 
foton/statusuppdateringar i signifikant större utsträckning än vad män (M = 1.41, SD = 0.54) 
gör på Facebook, F(1, 136) = 6.44, p < .012, η2

p = .05. Resultatet visade att det inte fanns 
någon signifikant skillnad i hur ofta män (M = 1.14, SD = 0.45) och kvinnor (M = 1.33, SD = 
0.85) spelar spel på Facebook, F(1, 134) = 2.23, p = .138. Resultatet visade att det inte fanns 
någon signifikant skillnad mellan män (M = 3.78, SD = 1.05) och kvinnor (M = 4.05, SD = 
1.09) i hur mycket de använder Facebook för att hålla kontakt med skola/arbete, F(1, 135) = 
1.90, p = .170. Resultatet visade att det inte fanns någon signifikant skillnad i hur mycket 
män (M = 1.45, SD = 0.73) och kvinnor (M = 1.66, SD = 0.86) gillar/kommenterar sina egna 
foton/ statusuppdateringar, F(1, 136) = 2.02, p = .158.  
 
 

Diskussion 
 

Syftet med undersökningen var att studera dels om det finns skillnader i hur engagerade och 
känslomässigt knutna individer är till Facebook beroende på deras självkänslanivå, samt att 
undersöka om det finns någon skillnad i engagemanget och hur känslomässigt knutna 
individer är till Facebook beroende på graden av extraversion som de har. Syftet var även att 
undersöka om engagemanget till Facebook, graden av självkänsla, graden av extraversion 
och Facebookanvändning har någon skillnad mellan könen. Syftet var även att ta reda på om 
variationen i variablerna kön, ålder, självkänsla och extraversion kan förklara variationen i 
engagemanget till Facebook. 
 
Resultatdiskussion 
 
I hypotes 1 antogs att kvinnor har lägre självkänsla än vad män har. Antagandet till denna 
hypotes grundades på Bleidorn et al.s (2015) studie som visade att kvinnor generellt har lägre 
självkänsla än män. Resultatet i denna undersökning bekräftar både hypotesen och tidigare 
forskning då det visar att kvinnor har lägre självkänsla än vad män har. Författarna trodde att 
resultatet kan berott på att kvinnor tenderar att jämföra sig själva socialt med andra i större 
utsträckning än vad män gör (Bleidorn et al.). I denna undersökning har fördelningen av män 
och kvinnor inte varit jämn, vilket kan ha påverkat resultatet i analysen. Om studien skulle 
genomföras igen skulle ett jämnare urval mellan könen var lämpligt för att ge ett så pålitligt 
resultat som möjligt. Eftersom tidigare forskning stödjer författarnas hypotes kan det antas att 
resultatet inte är felaktigt för undersökningen.   

I hypotes 2 antogs att kvinnor har ett större engagemang till Facebook än vad män har. 
Antagandet gjordes för att tidigare forskning som genomförts av Thompson och Lougheed 
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(2012) visade att kvinnor har ett större engagemang till Facebook samt tillbringar mer tid 
under dagen på Facebook än vad män gör. Thompson och Lougheeds studie genomfördes på 
en studentpopulation. Denna hypotes bekräftades i resultatet som visade på att kvinnor har 
mer engagemang till Facebook än vad män har. En anledning till att resultatet ser ut som det 
gör är att det fanns fler kvinnliga deltagare än manliga. Övriga resultat från variansanalysen 
visade på att kvinnor generellt använder Facebook i en större utsträckning än män. Detta 
styrker denna hypotes om att kvinnor har ett större engagemang till Facebook än vad män 
har.  

I hypotes 3 antogs att kvinnor är mer aktiva i andras aktiviteter på Facebook än vad män 
är. Hypotesen grundades i McAndrew och Jeongs (2012) studie som visade att kvinnor har 
större Facebooknätverk än män. McAndrew och Jeong kom även fram till att kvinnor 
tillbringar mer tid med att titta på andras foton på Facebook än vad män gör. Att titta på foton 
är en del av det uppbyggda indexet som användes för att undersöka hur aktiva personer är i 
andras aktiviteter på Facebook. Författarna gjorde därför antagandet att kvinnor skulle vara 
mer aktiva i andras aktiviteter på Facebook än män. För denna undersökning bekräftas det 
resultatet och därmed hypotes 2. Den totala variationen i variabeln andras aktiviteter på 
Facebook kan till 12 % förklaras av variationen i variabeln kön.  

I hypotes 4 antogs att ett större engagemang till Facebook är relaterat till lägre självkänsla. 
Underlaget för antagandet var att personer med låg självkänsla söker sig mer till Facebook 
som ett lättare sätt att kommunicera med sin omvärld (Steinfield et al. 2008). Även Vogel et 
al. (2014) visade på att ett frekvent användande av Facebook har en negativ koppling till 
individers självkänsla. Resultatet på undersökningarna visar att hypotesen stämde överens 
med tidigare forskning då resultatet visade en korrelation mellan självkänsla och 
Facebookengagemang. Författarna tror att detta beror på att individer med låg självkänsla 
som söker sig till Facebook tenderar att göra jämförelser med människor som framställer sina 
liv ur ett extremt positivt perspektiv. Vries och Kühne (2015) kom fram till att ju mer 
intensiv användning av Facebook, desto högre grad av negativ social jämförelse. Dessa 
jämförelser är ofta orealistiska och kan leda till en negativ social jämförelse som i sin tur 
leder till fortsatt låg självkänsla. Personerna får inte den bekräftelse som de söker på 
Facebook. I resultatet redovisas även att kvinnor hade lägre självkänsla än män. Detta 
betyder att det finns en koppling mellan kön, Facebookengagemang och självkänsla. 
Resultatet menade att kvinnor har sämre självkänsla än vad män har och samtidigt har de ett 
högre Facebookengagemang än vad män har. Författarna tror att sambandet kan tyda på att 
kvinnor har en större tendens att söka efter social jämförelse och bekräftelse på Facebook. 
Detta skapar en ond cirkel då det kvinnor lägger upp på Facebook oftast är från ett positivt 
perspektiv, vilket gör att jämförelser på Facebook blir orealistiska och därmed sänker 
självkänslan.  

I hypotes 5 gjordes antagandet att ett större engagemang till Facebook visar på en hög 
grad av extraversion. Antagandet gjordes med en tro om att mer utåtriktade och sociala 
individer skulle uppvisa samma beteende på Facebook som i vanliga situationer. Författarna 
trodde även att individer som visade en mindre grad av extraversion och är mindre 
utåtriktade skulle uppvisa samma sociala beteende på Facebook som i vanliga situationer, där 
de är mindre sociala än individer med hög grad av extraversion. Författarna gjorde 
antagandet med stöd från Shen et al.s (2015) studie där resultatet visade att extroverta 
personer är mer aktiva på Facebook än introverta. Författarna trodde därmed att resultatet 
skulle uppvisa en positiv korrelation. Resultatet på undersökningen visade däremot att det 
inte fanns en relation mellan Facebookengagemang och graden av extraversion. Därmed 
skilde sig resultatet från Shen et al.s (2015) studie. Författarna tror att skillnaden i resultatet 
kan bero på omgivningen deltagarna befann sig i vid ifyllandet av enkäterna. De befann sig i 
en social situation där de var omringade av andra individer och befann sig redan i en social 
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sinnesstämning, vilken kan ha påverkat deras svar på frågorna. En annan anledning till att 
resultatet såg ut som det gjorde kan vara att deltagarna kan ha missuppfattat i vilket 
sammanhang frågorna rörde sig om. Det finns en chans att deltagarna trodde att de skulle 
svara på frågorna om personlighet i relation till Facebook, vilket inte var fallet. Författarna 
ville få ut graden av extraversion i allmänt för personen, och inte specifikt relaterat till 
Facebook. 	  

Regressionsanalysen var indelad i tre modeller. Modell 1 bestod av kön och ålder, Modell 
2 bestod av kön, ålder, självkänsla, och Modell 3 bestod av kön, ålder, självkänsla och 
extraversion. Resultaten av regressionsanalysen visar att variabeln kön i Modell 1 kan 
användas som viss förklaring till Facebookengagemang. Kön och ålder kan förklara 9 % av 
variationen i Facebookengagemang, däremot är kön den största delen av det. Resultatet visar 
att variablerna i Modell 2 kan bidra till förklaringen av individers Facebookengagemang. I 
Modell 2 bidrar som i Modell 1 kön till förklaringen av Facebookengagemang, men här har 
även självkänsla visat sig bidra en del. Resultaten visade sedan i Modell 3 att extraversion 
inte bidrar något ytterligare till modellen i sin helhet. Den slutgiltiga modellen som innehåller 
variablerna kön, ålder, självkänsla och extraversion kan förklara 13 % av variationen i 
variabeln Facebookengagemang. Detta är betydligt mindre än vad författarna trodde. 
Författarna trodde inte att variablerna kunde förklara hela Facebookengagemanget, men att 
det skulle kunna förklara en relativt stor del. Författarna trodde att självkänsla och 
extraversion skulle ha en större andel påverkan på Facebookengagemang än resultatet visar 
för att tidigare forskning visade på betydligt större variation. Författarna är medvetna om att 
det finns andra utomstående faktorer som kan påverka resultatet. Detta kan vara att 
studenterna påverkas av varandra då enkäternas fylldes i med andra studenter i deras närhet. 
Även om variationen i Facebookengagemang inte kan förklaras, visade ändå resultaten att 
teorin i sin helhet är användbar. Variablerna kan förklara till en viss del hur engagerade 
individer är till Facebook.  

I hypotes 6 gjordes antagandet att en stor del av variationen hos Facebookengagemanget 
kan förklaras av variationen i variablerna kön, ålder, självkänsla och extraversion. Författarna 
trodde kön skulle vara en bidragande variabel för Facebookengagemang då tidigare forskning 
pekar på att kvinnor är mer engagerade till Facebook än vad män är, som Thompson och 
Lougheed (2012) visade. Därmed gjordes antagandet att könsskillnaden skulle vara en 
bidragande faktor till Facebookengagemang. Resultatet visar att kön är en bidragande faktor 
för engagemang till Facebook. Antagandet för ålderspåverkan vad gäller 
Facebookengagemang gjordes för att författarna trodde att yngre individer skulle ha ett större 
engagemang till Facebook i jämförelse med äldre individer. Detta antogs för att yngre 
tenderar att tillbringa mer tid på nätet i allmänt. Resultatet visar att ålder inte har en 
signifikant påverkan på Facebookengagemang för denna studie. Författarna tror att detta är 
på grund av den ojämna fördelningen i åldersgrupperna och att högsta åldern var 46. En 
bättre fördelning av åldrarna skulle kunnat ge en mer tydlig ålderspåverkan för 
Facebookengagemang. Antagandet för självkänslans påverkan på Facebookengagemanget 
gjordes för att författarna trodde att människor med lägre självkänsla skulle visa på ett större 
engagemang till Facebook. 	  
 

Styrkor och svagheter 
 

I denna undersökning fick Facebook intensity scale, NEO five factor inventory och 
Rosenberg Self-esteem scale Cronbach’s alfa på höga nivåer medan den interna konsistensen 
för Facebookanvändning endast var tillfredställande. Detta anses vara en styrka för studien. 
Författarna ansåg att indexet hade tillräckligt hög reliabilitet för att det var så pass nära 
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gränsen. De ansåg att frågorna i skalan alla mätte hur aktiv en individ är i andras aktiviteter 
på Facebook och tog därför beslutet att använda skalan.  

I skalan som användes för att mäta extraversion så får man ut graden av extraversion för 
den personen. Det användes ingen skala för att mäta introversion. Därmed kan det inte göras 
en bedömning för om personer med låga poäng är introverta. Författarna använde sig av 
extraversion som en kontinuerlig variabel. Detta skapade inte ett problem för undersökningen 
och de frågeställningar författarna hade, men om det hade varit en kategorisering av personen 
som undersökningen var ute efter hade det skapat problem.  

Författarna ansåg att enkäter var en bra metod för att mäta engagemang till Facebook. 
Detta för att individens beteende på nätet kan skilja sig en del från beteendet i vanliga sociala 
sammanhang. Författarna ansåg att det enda sättet att få någon förklaring till människors 
engagemang till Facebook var genom en kvantitativ undersökning.  

Författarna ansåg att det skulle ha varit till undersökningens fördel att ha breddat urvalet 
till andra grupper än studenter. Även om tidigare forskning har visat att studenter inte skiljer 
sig från andra i Facebookanvändning, men vid undersökning av studenter gör man att det blir 
en koncentrering av yngre individer. Om undersökningen inte hade begränsningen att endast 
undersöka studenter skulle det möjligtvis ge en större åldersvariation och även könsvariation. 
Författarna ansåg dock inte könsfördelningen som något hot mot validitet av undersökningen 
utan snarare att en bredare könsvariation samt större grupp med deltagare hade varit givande 
för undersökningen i sin helhet.  

Den externa validiteten kan för undersökningen vara svår att avgöra. Författarna ansåg att 
studenter på en hög nivå inte bör vara på ett annorlunda sätt generellt än resten av den vuxna 
populationen. Författarna har inte hittat något underlag för en sådan skillnad. Eftersom 
undersökningen är gjord på svenska högskolestudenter så kan det minst sagt sägas att det kan 
generaliseras till den populationen.  
 
 
Framtida forskning 
 
Författarna anser att detta var givande i och med att det gav nya idéer om ett annorlunda 
urval för möjliga framtida studier. Exempel på framtida forskning kunde vara att man gör en 
undersökning där det är en jämnare könsfördelning i urvalet. Det skulle även vara intressant 
om Hypotes 5 (ett större engagemang till Facebook påvisar en hög grad av extraversion) 
skulle kunna bekräftas i ett annorlunda urval. Framtida forskning kan utforska möjligheterna 
med nya variabler som kan förklara Facebookengagemang, exempelvis yrket en individ har 
samt utbildningsgrad. Vidare forskning inom ämnet Facebookengagemang skulle kunna 
göras för att undersöka andra prediktorer, såsom i hur stor utsträckning individer använder 
sig av sociala jämförelser och om det kan vara en förklaring till Facebookengagemang. 
Undersökningen som helhet har gett författarna en bättre förståelse och insikt i området som 
studerades. Slutsatsen av studien är att individers Facebookengagemang kan kopplas till 
graden av deras självkänsla. Detta är mer tydligt hos kvinnor än män. Facebookanvändning 
kan vara både positivt och negativt beroende på individen och dennes egenskaper. Facebook 
bör användas i en måttlig mängd.  
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