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Sammanfattning 

Bakgrunden till denna studie är den ökade psykiska ohälsan hos våra svenska 

ungdomar. Tidigare forskning har visat att en persons självkänsla är en viktig faktor 

som kan bidra till att förhindra uppkomsten av hälsoproblem som depression. Samtidigt 

som den negativa utvecklingen av ungdomars psykiska hälsa har ett nytt sätt att 

kommunicera via elektronik och sociala medier vuxit fram i samhället, främst hos de 

yngre. I åldergruppen 16-25 år spenderar 76 % dagligen tid på Facebook. Däremot så 

vet inte forskningen mycket om vilken effekt denna förflyttning av kommunikation har 

haft. Studiens syfte var därför att undersöka sambandet mellan gymnasieelevers 

självkänsla och användning av sociala mediet Facebook. Föreliggande studie har en 

tvärsnittsdesign och kvantitativ ansats. En enkät delades ut till elever i årskurs tre på i en 

gymnasieskola i en medelstor kommun i Mellannorrland. Eleverna fick besvara tre 

instrument; Rosenberg Self-esteem Scale, Facebook Intensity Scale och Effekt av 

Facebookanvändande som konstruerades för denna studies syfte. Resultatet visade att 

kvinnorna hade lägre självkänsla än männen och att det gick att se ett samband mellan 

kvinnornas självkänsla och hur de påverkades av olika faktorer på Facebook. Mer 

forskning behövs för att studera andra orsaker som kan mediera effekten av 

Facebookanvändande på ungdomars självkänsla. 

 

Nyckelord: Självkänsla, psykisk ohälsa, sociala medier, ungdomar, påverkan 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Abstract 

The background to this study is based on the increasing mental health problems in 

Swedish youths. Earlier research has shown that an individual’s self-esteem is an 

important factor that may help to prevent mental health problems such as depression. As 

adolescents’ negative mental health has advanced, a new era of communication through 

electronics and social media has grown in our society, mainly revolving around the 

young. Around 76 % in the age-group 16-25 spend time on Facebook on a daily basis. 

However, research doesn’t really know what kind of impact this movement of 

communication has had. The aim of this study was therefore to study the connection 

between students’ self-esteem and use of the social network Facebook. This study is 

based on a cross-sectional design with a quantitative approach. A survey was 

administered to last year students in a medium-sized municipality in the Northern part 

of Sweden. The students answered three different instruments, Rosenberg´s Self-esteem 

Scale, Facebook Intensity Scale and Effekt av Facebookanvändande which was 

constructed for the purpose of this study. The results showed that females tended to 

have lower self-esteem than the male participants and it was possible to see a 

connection between females’ self-esteem and how they were affected by their Facebook 

use. More research is needed to study other reasons that may mediate the effect 

Facebook use have on adolescents’ self-esteem. 
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Begreppsdefinitioner 

 

Wikia – Likt tjänsten Wikipedia. Är en plats där olika användare, främst fans av olika 

intressen kan mötas för att tillsammans driva, upptäcka och dela information om 

exempelvis serier, filmer osv. 
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1. Inledning 

Självkänsla har under de senaste decennierna varit en av de viktigaste psykologiska 

konstruktionerna att undersöka (Capara, Alessandri, Barbarnelli & Vecchione, 2013). 

År av forskning har målat upp begreppet som ett mycket komplicerat fenomen som 

innefattar ett flertal olika processer (Lindwall, 2011).  

Självkänsla brukar ofta definieras som en uppsättning av attityder och övertygelser som 

en person bär om sig själv i relation till världen. Dessa inkluderar bland annat 

förväntningar utav misslyckanden och framgångar, den insats som behövs för möjlig 

framgång samt reaktionen till ett möjligt misslyckande (Sahranavard & Aishah Hassan, 

2012). Det har hävdats att ingen faktor i en människas utveckling och beteende är lika 

viktig som självkänslan (Argyle, 1968). Kinnunen, Feldt, Kinnunen och Pulkkinen 

(2012) tyder på att det värde en person bedömer sig själv ha, kommer sedan till stor del 

att styra hur han kommer agera. Denna bedömning av sig själv påverkar en individs 

värderingar, mål, känslor och ett flertal andra aspekter. Till en viss nivå går det att 

förklara självkänsla som den omfattning en person godkänner och accepterar sig själv 

samt ser sig själv som värdefull. En individs självkänsla spelar alltså en huvudroll i hur 

denna kommer att fungera i olika situationer (Kinnunen et al 2012).  

Psykoterapeuten Nathaniel Branden (1969) talar om vikten att undersöka och förstå en 

persons självkänsla och förklarar: ”För att förstå en person psykologiskt, måste man 

förstå den natur och nivå av självkänsla han har, och de mått som han dömer sig själv 

med ”. Denna bedömning eller uppskattning av sig själv är oftast inte medveten eller 

verbalt uttryck utan är istället en känsla som personen konstant känner. Känslan blir en 

del av ens vardag och påverkar hela personens liv (Branden, 1969). Den skapas och 

byggs upp av hur en person tror att han eller hon blir sedd i någon annans ögon (Jang et 

al, 2014).  

1.1. Hög- respektive låg självkänsla 

När man talar om självkänsla brukar man främst tala om två olika former, låg 

självkänsla och hög självkänsla.  

Det går inte med säkerhet att tala om hur självkänsla rent statistiskt ser ut idag. Enligt 

Dr. Joe Rubino (2006) som anses vara en av världens ledande i forskning kring 



3 
 

självkänsla, går det att spåra låg eller förminskad självkänsla i cirka 85 % av världens 

befolkning. Denna höga siffra går dock att ifrågasätta.  

1.2. Låg självkänsla. 

Individer med låg självkänsla kan beskrivas som personer som är känslig mot kritik och 

fokuserar sin uppmärksamhet på hur andra ser på dem (Rosenberg & Owens, 2001). De 

tenderar att undvika människor som de tror kan hota deras självkänsla och döljer sina 

innersta tankar och känslor ifrån andra. I en umgängeskrets är de ofta tysta och bidrar 

sällan i diskussioner. Rent generellt undviker dessa personer vissa situationer för att 

skydda sin självkänsla, istället för att testa sin kompetens. Det är inte heller ovanligt att 

dessa personer är blyga, saknar spontanitet, känner sig ensamma och alienerade från 

andra (Sowislo & Orth, 2013). 

1.3. Hög självkänsla 

Forskning har funnit flera samband mellan hög självkänsla och positiva aspekter i hälsa, 

beteende och livsresultat. Hög självkänsla associeras bland annat med optimism, 

förmågan att framgångsrikt hantera svåra situationer, positiva känslor och fysisk hälsa 

(Yang, Zhao, Zhang & Pruessner, 2013).  

På senare år har forskare däremot funnit att inneha hög självkänsla inte alltid är positivt 

(Zeigler-Hill, Chadha & Osterman, 2008). Trots de positiva sambanden mellan hög 

självkänsla och psykologisk anpassning och välbefinnande tyder tidigare studier på att 

det finns en mörk sida av hög självkänsla. Det har nämligen funnits ett flertal olika 

kopplingar mellan bland annat hög självkänsla och fördomsfullhet och aggression 

(Zeigler-Hill & Wallance, 2012). Dessa beteenden sägs då används som redskap för att 

personen ska kunna behålla sin goda självkänsla (Zeigler-Hill, Chadha & Osterman, 

2008).  

Forskare har därför föreslagit att det finns två olika former av hög självkänsla, säker hög 

självkänsla och skör eller ostabil hög självkänsla (Kernis, Lakey & Heppner, 2008). 

Med säker hög självkänsla talar man om en person som har positiva attityder till sig 

själv, är välförankrad samt tålig mot olika slags hot (Zeigler-Hill & Wallance, 2012). 

Dessa personer har en stark grund för deras känslor och självvärde och behöver således 

inte konstant bekräftelse för att tycka positivt om sig själv. Dem här individerna kan 

också se och erkänna sina svagheter utan känna sig hotade av sin egen brist på 
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perfektion. En person som däremot besitter en skör hög självkänsla är sårbar för 

motstånd, kräver konstant bekräftelse, och förlitar sig till en viss del på en illusion av 

sig själv (Salmivalli, 2001; Zeigler-Hill, Enjaian, Holden & Southard, 2014). 

1.4. Skillnad mellan män och kvinnor 

Låg självkänsla i tonåren har visat sig vara vanligare bland det kvinnliga könet. Detta 

menar studier bland annat har att göra med att flickor är hårdare i sin bedömning av sig 

själv (McMullin & Cairney, 2004; Oswald & Chapleau, 2010).  Till skillnad från killar, 

så bedöms flickor också mer för sitt utseende i samhället. En tjej som inte möter 

samhällets skapade normer av skönhet riskerar att bedömas värre vilket i sin tur kan 

leda till en sämre självkänsla (McMullin & Cairney, 2004).  

I en Svensk studie om ungdomars psykiska hälsa (Landstedt, Asplund & Gillander 

Gårdin, 2009) intervjuades en upp ungdomar, 16 till 19 år gamla som tydde på att 

pojkar och män inte tog samma nivå av ansvar som flickorna och kvinnorna, något som 

de ansåg hörde ihop med självförtroende, självständighet och att känna sig lugn. Studien 

undersökte även, sociala interaktioner, prestation, uppmuntran, krav med flera. 

Resultatet visade att flickorna associerades med ett flertal negativa aspekter och 

pojkarna med positiva. Något som i sin tur kan öka risken för psykiska problem, främst 

hos flickorna senare (Landstedt et al, 2009). Eleverna svarade bland annat hur ett 

vackert utseende kunde vara bra för självkänslan, då de kunde känna sig lugna om de 

visste att de såg bra ut, och fortsatte med prata om hur flickor ofta verkade ha dålig 

självkänsla och må dåligt över sina kroppar. 

1.5. Sambandet mellan självkänsla och psykisk ohälsa 

 Tidigare forskning har visat på ett tydligt samband mellan depression och låg 

självkänsla (Orth, Robins & Meier, 2009). Däremot har forskare och studier inte varit 

lika överens kring vilket opponent som leder till den andre.  I en meta-analys på 77 

olika långitudinella studier, utförda mellan 1984-2010 undersökte forskare sambandet 

mellan självkänsla och depression. Resultatet gav utslaget att låg självkänsla har en 

ökad risk att leda till depression än depression leda till låg självkänsla (Sowislo & 

Ulrich, 2013). 



5 
 

Trots det funna sambandet går det inte med säkerhet att tala om i vilken utsträckning låg 

självkänsla leder till depression. Om det är en ensam avgörande faktor eller om det 

också finns andra variabler inblandade (Jang et al, 2014).   

  

Depression är idag ett utav de ledande problemen för människans psykiska 

hälsoutveckling. Speciellt bland ungdomarna i Europa och norra Amerika är depression 

en av de främsta och avgörande anledningarna till att yngre väljer att ta sitt liv. Det är 

den näst vanligaste dödsorsaken bland personer i åldrarna 10-24 (World Health 

Organization, 2013A; World Health Organization) och denna mortalitetsklyfta har 

uppskattats ligga runt 20 år för män och 15 år för kvinnor (World Health Organization, 

2013B). 

  

Personer med låg självkänsla antas har färre coping-resurser vilket leder till att de lättare 

riskerar att utveckla en depression (Doron, Thomas-Olliver, Vachon & Fortes-

Bourbousson, 2013). Med låg självkänsla är exempelvis individer som befinner sig i 

stressiga situationer, vars effekt kan bidra till att personen drabbas av depression eller 

depressiva symptom, mer känsliga än hos de individer som besitter hög självkänsla. 

Hög självkänsla brukar ofta ses en psykologisk resurs som fungerar som en buffert för 

de effekter som stress kan ha på en individs mentala hälsa. Den agerar som en 

skyddande faktor mot bland annat depression, och ångestsymptom (Orth, Robins & 

Meier, 2009). 

 

“Protective  factors, such as high self-esteem, may prevent the outcome of depressive 

symptoms by decreasing the negative impact of depressogenic thoughts on the affective, 

cognitive, behavioral, and physiological symptoms of depression” (Orth, Robins & 

Meier, 2009).  

 

Depression var något man tidigare i USA inte trodde yngre kunde drabbas av. Utan 

dessa ungdomar klassades istället som moody eller ”jobbiga”. Idag beräknas dock cirka 

11 % av ungdomarna någon gång innan de fyllt 18, ha lidit av depression eller någon 

form av depressiva symptom. Vilket är en siffra man också tror kommer att fortsätta öka 

(National Institute of Mental Health).  

 

Låg självkänsla under ungdomsåren eller som ung vuxen är också en riskfaktor för ett 

flertal andra negativa hälsoutfall samt sämre livskvalitet senare i livet. Förutom ökad 
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risk för depression ökar risken för anti-socialt beteende och dåliga matvanor. Forskning 

(Trzesniewski, Donnellan, Moffitt, Robins, Poulton & Caspi, 2006; Orth, Robins, & 

Widaman, 2012) har också funnit att låg självkänsla under ungdomsåren kan komma att 

förutspå att personer senare i livet har en ökad risk att lida av sämre mental och fysisk 

hälsa, ha sämre ekonomiskt välstånd samt öka risken för högre nivå av kriminalitet 

(Erol & Orth, 2011). I tonåren har låg självkänsla också associerats med ungdomars 

avhopp i skolan och olika självskadebeteenden (Waite, McManus & Shafran, 2012). 

Också i Sverige har psykisk ohälsa blivit vanligare bland yngre. Enligt Socialstyrelsen 

(2013) har data från år 2011 visat på en fortsatt negativ ökning. Bland personer i 

åldergruppen 18-24 år hade 7 % av männen och 10 % av kvinnorna någon gång haft 

kontakt med antingen en öppen- eller sluten psykiatriskvård. Bland den yngre 

åldergruppen, 13 -16 år, har man också funnit starka samband mellan depressiva 

symptom och låg självkänsla (Zetterström Dahlqvist, Landstedt & Gillander Gådin, 

2012). 

Förutom depression fortsätter Socialstyrelsen med att redovisa att uppskattningsvis 20-

40 % av Sveriges ungdomar lider av någon form av psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 

2013).  

1.6. Historia 

Docenten Magnus Lindwall skriver i sin bok Självkänsla: Mellan populärpsykologi och 

vetenskap (2011) om historien bakom självkänslans plats i samhället. I början av 1960-

talet fick idén att självkänsla var centralt för mänsklig utveckling, prestation och 

välmående en snabb utveckling i USA. Främst i Nordamerika spred sig tanken att 

självkänsla inte endast var ett värdefullt utfall i sig, utan självkänsla sågs som en central 

komponent som styrde människans utveckling inom de flesta positiva beteenden. Det 

ökande intresset för självkänslan under denna tidsperiod sägs ha uppkommit bland annat 

tack vare att flera olika framträdande forskare. Forskare som Stanley Coopersmith, Carl 

Rogers och Morris Rosenberg utvecklade flera banbrytande tankar både inom teori och 

mätning under denna period. Spridningen för intresset utanför akademin var dock 

mycket tack vare Nathaniel Brandens bästsäljande bok The Psychology of Self-esteem 

(1969) där han introducerade begreppet för populärkulturen och den breda skalan. I sin 

bok skrev han bland annat ”self-esteem has profound consequences for every aspect of 

our existence” och menade att han inte kunde tänka sig något psykologiskt problem, allt 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19109/2013-5-43.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19109/2013-5-43.pdf
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från ångest, depression och rädsla för närhet, till misshandel av partner och pedofili, 

som inte kunde spåras till att personen i fråga hade låg självkänsla (Lindwall, 2011). 

Med förespråkare som Branden, som talade om vikten av en hälsosam självkänsla 

började samhället snabbt fundera på olika interventioner och program för att höja 

självkänslan i större grupper. Tanken var att lyfta självkänsla från ett intressant 

psykologiskt begrepp på individnivå till en social rörelse. Förhoppningarna var då att 

man med hjälp av olika program lättare skulle kunna handskas och kunna förminska 

samhällsproblem som kriminalitet, tonårsgraviditeter, drogproblem, undermålig 

prestation i skolan och på så sätt bespara människan från individuellt lidande och 

samhället på skattepengar (Lindwall, 2011).  

Ett projekt initierades därför i Kalifornien 1986 med syfte till att förstärka självkänslan i 

större grupper. Projektet avslutades år 1995 då slutrapportens summering visade sig 

vara en besvikelse och försök till att förbättra utfallet misslyckades (Lindwall, 2011).  

1.7. Sociala medier 

Traditionellt användes internet tidigare för att lägga ut innehåll som andra sedan kunde 

läsa eller titta på, samt för att köpa och sälja produkter och tjänster. Det är nu under 

senare år som en ny plattform tagit plats på internet. Idag finns det ett flertal olika sidor 

och tjänster tillängliga där användarna kan dela innehåll, såsom bloggar, nätverk, bilder 

och Wikias för att skapa, redigera, dela och diskutera med andra. Dessa representerar 

det nya fenomenet sociala medier och har fått en signifikant plats i vår vardag 

(Kietzmann, Hermkens, McCarthy & Silvestre, 2011).  

  

David Kirkpatrick (2011) beskriver i sin bok ”The Facebook effect” grunden till hur, 

vad vi idag kallar sociala medier uppkom. Konceptet digitala nätverk är i sig egentligen 

inte något nytt. Många av de komponenter vi kan hitta i dagens sociala medier är sådant 

som funnits tidigare. Redan i slutet av 60-talet hade ingenjörerna tankar och fantasier 

om sidor liknande Facebook. I en artikel kallad ”The Computer as Communications 

Device?” frågade sig författarna hur interaktion online skulle kunna se ut och vara. De 

förklarade det som geografisk separerade medlemmar som ibland grupperades i mindre 

klungor. Dessa ”gemenskaper” skulle inte skapas på grund av någon gemensam 

positionering, utan av gemensamma intressen. För att kommunicera skulle inte brev 

eller telegram skickas, utan personen man ville dela filer med skulle enkelt kunna 
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identifieras för att personen sedan skulle kunna länka ihop de filer man önskade visa 

andra. Denna fantasi och tanke blev till verklighet cirka ett decennium senare. Ett fåtal 

pionjärer använde sig då datorkommunikationssystemet Usenet som idag till största del 

ersatts av the World Wide Webb, och kunde här för första gången posta meddelanden 

till grupper (Kirkpatrick, 2011).  

Några år senare skapades den elektroniska billborden The Whole Earth ’Lectronic Link, 

or Well där användaren Howard Rheingold förklarade det nya erfarenheten med det 

kända citatet ”En virtuell gemenskap är en grupp människor som kanske eller kanske 

inte möts ansikte mot ansikte” (Kirkpatrick, 2011).  

Under denna period och många år framåt var dock samtliga användare anonyma. Även 

på 90-talet när dessa virtuella chattrum och mejl introducerats till den större publiken 

brukade användarna använda sig av adressnamn som inte gick att koppla till dem som 

person (Kirkpatrick, 2011). 

De sociala mediernas moderna era började i början av 1997. Det var då en New 

Yorkbaserad nyetablerad sida kallad Sixdegrees invigdes och erbjöd en genombrytande 

service baserad på användarnas riktiga namn.  Sixdegress lät sina medlemmar skapa en 

personlig profil där de kunde lista personlig information, och därefter skapade en 

elektronisk koppling till vänner. Sidans huvudfunktioner var att hjälpa användarna att 

skapa ”kartor” utifrån personer vars namn de sökte på, för att de skulle kunna se relation 

till personen, samt att hjälpa användarna att hitta likasinnade individer. I Sverige var det 

första genuina sociala mediet LunarStorm som lanserades år 2000 (Kirkpatrick, 2011). 

1.8. Facebook 

Facebook är en utav många olika sociala medier som vi idag använder oss av. Sidan 

skapades av grundaren Mark Zuckerberg för att universitetsstudenter skulle kunna skapa 

och vidhålla sociala band som var relevanta under studietiden (Ross, Orr, Sisic, 

Aseneault, Simmering & Orr, 2009). Det är en gratistjänst som bland annat låter sina 

användare skapa profiler, ladda upp bilder, skicka meddelanden och skapa eller hålla 

kontakt med bland annat familj och vänner. 

Med sina över 1,3 miljarder unika användare varje månad är Facebook idag utan tvekan 

det mest populära sociala mediet. Facebook har under 2012 till 2013 ökat sitt 
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användarantal med 22 % och varannan användare besöker sidan dagligen (Statistic 

Brain, 2014). 

Denna popularitet har lett till att en större del av människans sociala liv, främst de 

yngres har flyttats till det digitala. Samtidigt så spenderas endast cirka 9 % av en 

Facebookanvändares tid till att kommunicera med andra. Den främsta aktiviteten är 

istället icke-interaktiv. Förflyttningen av populationens interaktion från ”ansikte mot 

ansikte” till att idag kommunicera genom bland annat Facebook via elektronik som 

mobilen eller datorn, har lett till att intresset för att undersöka sidan utifrån psykologiska 

perspektiv har ökat (Wise & Alhabash, 2010). 

I Sverige hade cirka 92 % av ungdomarna i åldersgruppen 16-25 år besökt Facebook 

under 2013 och av dessa spenderade cirka 76 % dagligen flera timmar på tjänsten 

(Findahl, 2013).  

1.9. Facebook och hälsa 

Trots det ökade intresset för sociala medier är det fortfarande mycket som är okänt kring 

dess inverkan på befolkningens hälsa. Sidor som exempelvis Facebook innehåller 

kommunikationsportaler som gör det möjligt för användarna att konstant förmedla och 

ta emot nya attityder och beteenden från oräkneligt många människor innan- och utanför 

geografiska gränser. För ungdomar, speciellt de som har ett högt antal vänner på 

Facebook och som spenderar mycket tid på sidan, finns det flera olika influenser som 

kan komma att påverka ett flertal av deras olika val och åsikter. Denna utsatthet har 

visat sig ha en direkt negativ påverkan på ungdomars riskbeteenden, såsom rökning och 

alkoholbruk (Huang et al, 2014). 

Längre tid, 20 minuter eller längre, spenderat på Facebook tenderar också att försämra 

en persons humör. Detta då användarna känner att de har slösat på sin tid. Man kan då 

fråga sig varför användarna väljer att fortsätta besöka sidan trots att deras humör 

tenderar att bli sämre. I en studie om Facebooks emotionella konsekvenser (Sagioglou 

& Greitemeyer, 2014) framgick det att deltagarna trodde att deras humör skulle 

påverkas till det positiva, alltså bli bättre än innan, efter sitt besök.  

Tidigare forskning (Burke, M., C. Marlow & T. Lento, 2010) har också visat på 

associationer mellan icke-interaktivt användande av Facebook, försämrat socialt 

samspel och ökade känslor av ensamhet. Det har också rapporterats samband mellan att 
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läsa andras information eller titta igenom deras bilder och känslor av avund. Något som 

i sin tur skadar andändarnas tillfredställelse i livet (Krasnova, Wenninger, Widjaja, & 

Bruxmann, 2013). 

1.10. Kopplingen mellan Sociala medier och självkänsla 

Då fenomenet kring massanvändning av sociala medier och den identifiering som 

uppstått är någorlunda ny så finns det ännu inte särskilt många studier gjorda kring 

sociala mediers inverkan på självkänsla.  

Vad vi dock känner till så spenderar ungdomar allt mer tid på dessa sidor och mindre tid 

på personliga möten (Wise & Alhabash, 2010). Förutom jätten Facebook så växer allt 

fler sociala medier och liknande tjänster fram vilket gör det ännu lättare och mer 

lockande att spendera sin tid online. 

I samband med att denna trend utvecklas och blir allt vanligare bland yngre så 

rapporterar Folkhälsomyndigheten om regeringens oro över den ökade psykiska ohälsan 

hos våra Svenska ungdomar (Folkhälsomyndigheten, 2013). Denna studie syftar därför 

till att undersöka om det finns någon koppling mellan den ökade psykiska ohälsan i 

form av ungdomars självkänsla och det ökande användandet av sociala medier. 

Då låg självkänsla är vanligare hos flickor gentemot pojkar i tonårsåldern, ger det 

forskare ytterligare en anledning till att studera sambandet mellan sociala medier och 

självkänsla. Detta eftersom att flickor är de som oftast börjar intressera sig av sociala 

medier tidigare och därför exponeras av dessa tjänsters innehåll före pojkarna i samma 

ålder. Trots Facebooks åldergräns på 13 år framkommer det att flickor redan när de är 

åtta år gamla börjar besöka sidan (Findahl, 2013). 

2. Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka sambandet mellan självkänsla och 

användning av Facebook bland flickor och pojkar på gymnasiet.  

3. Metod 

Studien har en tvärsnittsdesign och har en kvantitativ ansats. Kvantitativ metod är, 

menar Bryman (2007) en fördel att använda när en företeelse ska mätas och beskrivas. 
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Kvantitativ metod erbjuder också goda möjligheter att på en kortare tid än vad en 

kvalitativ studie skulle kräva att undersöka en större grupp (Bryman, 2007). 

3.1. Urval 

Då undersökningen fokuserar på ungdomars självkänsla och Facebookanvändande, 

gjordes ett slumpmässigt urval av en gymnasieskola i en medelstor kommun i 

Mellannorrland. Efter att vald skola blivit utsedd skickades ett mail till skolans rektor 

(se bilaga 1) för att få ett godkännande om att distribuera enkäten i årskurs tre samt 

information om enkätens syfte. Elever i årskurs tre är 18 år eller äldre vilket innebär att 

föräldrars samtycke ej är nödvändigt.  

Deltagarna till undersökningen utgjordes av gymnasieskolans elever i årskurs 3. 

Sammanlagt deltog 128 av 172 elever från årskurs tre (svarsfrekvens på 74 %). Antalet 

kvinnor var 86 och män var 42. Skolan hade endast fyra olika utbildningar med olika 

inriktningar, Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet, 

Ledarskapsprogrammet och Estetiskt program. Samtliga program var 

högskoleförberedande vilket ledde till att inga ytterligare analyser gjordes kring den 

utbildning eleverna läste. 

3.2. Undersökningstillfället 

Innan enkäten distribuerades till eleverna skickades ett informationsbrev (se bilaga 2) ut 

med information om undersökningen och dess syfte. På så sätt fick ungdomarna 

förhandsinformation om studien och kunde på så vis välja att inte delta under 

undersökningstillfället. De blev också informerade om att de när som helst kunde 

avbryta deltagandet. Detta för att ingen skulle känna sig tvingad till att delta i 

undersökningen. 

Enkäten lämnades först ut i pappersform till eleverna, så att de fick möjlighet att 

besvara enkäten under lektionstid. Deltagarna var på så vis utspridda i olika salar när 

enkäten besvarades.  

Efter undersökningstillfället skickades även enkäten ut till elevernas klassmappar i en 

digital läroplattform då inte samtliga elever var närvarande eller inte ville besvara 

enkäten i pappersform. På så sätt fick även de elever som inte var närvarande under 

lektionen möjlighet att delta i undersökningen. Webbenkäten fanns tillgänglig för 

eleverna i sammanlagt en vecka under april månad. 
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Spontana samtal kring enkäten kan därför ha skapats och påverkat de elever som 

besvarade enkäten via ett webbformulär. Tillsynen av enkäten och utdelningen skedde 

av en lärare och forskaren var inte närvarande i något av klassrummen.  

Att använda ett enkätformulär som metod medför att flertal för- och nackdelar. Den 

avgörande fördelen i den här studien var dess styrka att inte medföra en så kallad 

intervjuareffekt. Även om denna effekt bör tas med en nypa salt då inga konsekventa 

mönster har bevisats, så minskar risken för den benägenhet som människor har av att 

försöka ge en god och positiv bild av sig själv. Denna sociala önskvärdhet hade kunnat 

bli ännu tydligare då frågor om självkänsla ingick i undersökningen (Bryman, 2007). 

Risker med att använda enkäter innebär bland annat att respondenterna kan ha problem 

med språket. Det finns också risk för att de tröttnar, samt att det är svårt, om inte 

omöjligt att se vem som egentligen besvarat enkäten (Bryman, 2007). Ingen av dessa 

risker eller nackdelar ansågs kunna medföra något större problem i föreliggande 

undersökning. För att säkerställa att ingen språkbarriär kunde påverka tillfrågades 

skolan om de hade elever i sista året som på något vis hade problem med språket. Ingen 

av eleverna visade sig kräva en mer lättläst eller översatt enkät.  

Risken för brist på engagemang kunde också näst intill uteslutas då frågorna var 

anpassade utifrån sociala medier, vilket är något de flesta av dem med hög sannolikhet 

var engagerade inom. För de elever som inte engagerade sig i det sociala mediet 

Facebook krävdes inte heller att hela enkäten besvarades. Då enkäten distribuerades i 

klassrummet försäkrades forskaren också om att rätt personer besvarade frågorna. 

Denna risk var dock svårare att undvika via de webbenkäter som skickades ut. 

Webbenkäterna skickades dock ut till elevernas klassmappar vilket gjorde det svårare 

för utomstående att komma åt den. 

3.3. Mått 

Enkäten (se bilaga 3) utformades med hjälp av två kända och validitetssäkrade 

instrument, Rosenberg Self-Esteem scale (Rosenberg, 1965) och Facebook Intensity 

Scale (Ellison, Steinfield, & Lampe, 2007) samt ytterligare en skala med ett par 

avslutande påståenden som skapades för att genomföra denna studie.  

Samtliga svarsalternativ av enkätens frågor och påståenden var horisontella, trots att 

detta utseende på svarsalternativen egentligen inte är att föredra då risken ökar för att 

personerna av misstag kryssar i fel ruta (Bryman, 2007). Anledningen till denna design 
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låg i att både Rosenberg Self-esteem Scale och Facebook Intensity Scale använder sig 

av horisontella utseenden (Rosenberg, 1965; Ellison, Steinfield, & Lampe, 2007). För 

att inte skapa förvirring lades därför de resterande frågorna på samma vis. Istället 

skapades extra utrymme mellan svaren För att minska risken för att besvara frågorna fel, 

vilket enligt Bryman (2007) är ett bra sätt att hantera risken för att svara fel.   

3.4. Rosenberg Self Esteem Scale (RSES) 

Rosenbergs skala för att mäta självkänsla är ett instrument utvecklat av Morris 

Rosenberg (1965). Skalans syfte är att med hjälp av tio utvecklade påståenden mäta 

individens globala självkänsla (Rosenberg, 1965). Påståendena i skalan utgörs av hur en 

individ ser på sig själv, det är alltså en bedömning av hur en individ i överlag känner 

inför sig själv. 

De tio påståendena bevaras sedan med fyra svarsalternativ, från stämmer helt till 

stämmer inte alls. Sammantaget är skalan konstruerad så att fem av de tio påståendena 

har en positiv inställning, exempelvis ”Jag har en positiv inställning till mig själv” och 

de resterande fem har en negativ inställning, som exempelvis skalans femte påstående 

”Jag känner att jag inte har mycket att vara stolt över”. Ett tecken på hög självkänsla 

indikeras med höga poäng i skalan och låg självkänsla med ett lågt resultat. 

Skalan är ett etablerat och kompetent instrument och är en av de mest välanvända 

skalorna att använda när man undersöker självkänsla. Cronbach alfa har visat på ett 

värde på 0,88, som bekräftar att det finns en stark korrelation mellan påståendena 

(Rosenberg, 1965). Även i föreliggande studie hade skalan ett Cronbach Alfa på 0,88. 

  

Styrkan och populariteten för skalan ligger i dess utseende, validitet, reliabilitet och 

enkelhet. Med endast tio frågor kan deltagarna snabbt besvara de olika påståendena 

(Sinclair, Blais, Gansler, Sandberg, Bistis & LoCicero, 2010).  

3.5. Facebook Intensity Scale (FBI) 

FBI skapades av Ellison, Steinfield, och Lampe (2007) och är en skala på åtta items 

(Cronbach’s alpha 0,83). Skalan är skapad för att ge ett bättre mått över en persons 

Facebookanvändande och inte bara titta på hur mycket tid som spenderas på sidan. 

Skalan innehåller två olika självskattningsutvärderingar som designats för att mäta till 

vilken grad sidan används och hur väl Facebook integrerat sig in i personens vardag, 

samt för att mäta hur känslomässigt kopplad individen känner sig till sidan. Skalan 
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innehåller påståenden som ”Facebook är en del av min vardag” och ”Jag skulle bli 

ledsen om Facebook lades ner” till frågor om hur många vänner och hur mycket tid 

användarna spenderar på sidan varje dag. Högre resultat på skalan indikerar på att 

användarens Facebookanvändande är mer intensivt (Ellison, Steinfield, & Lampe, 

2007).  

Skalan har använts i ett flertal studier som studerar sociala medier vilket talar för 

skalans styrka för skalans styrka (Jenkins-Guarnieri, Wright & Hudiburgh, 2012; Kuo & 

Tang, 2014: Bevan, Ang & Fearns, 2014). 

 

FBI:s svarskategorier går att konstruera på olika vis, med både öppna eller slutna svar 

(Ellison, Steinfield, och Lampe, 2007).  I nuvarande studie var svarsalternativen slutna 

och hade likadan svarsmetod som RSES, med fyra svarsalternativ samt samma 

kategorier. FBI hade i denna studie ett Cronbach alfa på 0,82. 

3.6. Effekt av Facebookanvändande (EAF) 

Den tredje och avslutande delen av enkäten konstruerades för denna studies syfte. 

Denna del avsåg att undersöka om olika beteenden på Facebook påverkar 

respondenterna.  

 

Liknande studiens frågeformulär granskades först för att få en uppfattning om hur frågor 

och/eller påståenden bör konstrueras. Därefter frågades bekanta vars ålder var inom 

eller nära vald målgrupp och som ofta använder sig av sidan för att se vilka aspekter av 

Facebook som är aktuella och vad tjänster erbjuder sina användare.  

 

I slutändan konstruerades 13 items för skalan, några exempel på påståenden är ”Att läsa 

andras uppdateringar om olika aktiviteter eller framgångar tenderar att få mig att se 

ner på mig själv” och ” Sammanfattningsvis så mår jag ofta bra eller bättre efter att 

jag har bläddrat/skummat igenom Facebook” (se bilaga 3 för fullständig skala). Skalan 

hade i detta urval ett Cronbach alfa på 0,73 vilket betyder att samtliga items tillsammans 

var godkända. Pallant (2013) rekommenderar däremot att man bör eftersträva ett 

Cronbach alfa på 0,80 eller högre. Item 8 ”När jag uttrycker mina tankar eller känslor 

på Facebook känner jag mig inte orolig över att andra ska döma ut mig” och item 9 

”Skulle jag bli dömd är det inget jag personligen tar åt mig av” togs därför bort då det 
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resulterade i ett högre Cronbach alfa (0,81) för EAF. Dessa påståenden är därför inte 

med i någon av analyserna.  

3.7. Pilotstudie 

För att säkerställa enkätens kvalitet genomfördes en pilotstudie. I pilotstudien deltog 

sjutton gymnasieelever med åldern 16-18 år. Syftet med denna var i synnerlighet att 

undersöka studiens ytvaliditet (face validity) på skalan som konstruerades för studiens 

syfte. Då ungdomarna ansågs vara experter inom området användes de för att bedöma 

EAF (Bryman, 2007). De punkter som pilotstudien främst riktade sig emot var: enkätens 

uppbyggnad, att personerna förstod formuleringen av påståendena, att den var tydligt 

konstruerad samt att de påståendena var aktuella.  

 

Pilotstudien genomfördes endast på pappersenkäten. Detta då både papper och 

webbenkäten i stort sett var identiska. Inga förändringar i layouten på enkäten gjordes, 

utan samtliga elever förstod den horisontella uppbyggnaden vilket var en av 

utmaningarna kring enkätens uppbyggnad. Efter pilotstudien tillsattes ytterligare ett 

påstående då näst intill samtliga påpekade att ungdomar ibland ljuger eller överdriver i 

sina statusar. Ena förslaget på påståendet kring lögn formulerades "Jag har någon gång 

överdrivet, hittat på eller förskonat sanningen i det jag skrivet i en status för att få likes 

och/eller positiva kommentarer". Denna kommentar rättades och lades sedan till i den 

slutgiltiga enkäten.  

3.8. Bortfall 

Med en svarsfrekvens på 74 % ansågs nivån av deltagande vara godkänt. Ingen 

bortfallsanalys genomfördes. Förutom de 26 % som valde att inte besvara enkäten 

skedde två interna bortfall i undersökningen. Det ena bortfallet var då svarsfrekvensen 

på dennes enkät inte ansågs vara seriöst besvarad och med majoriteten av frågorna 

obesvarade. Det ett andra bortfallet skedde på grund av etiska restriktioner då denna 

deltagare endast var 17 år gammal. 

 3.9. Etik  

Etiska aspekter var hela tiden i bakgrunden av arbetet. I arbetets början sattes gränser 

och utgångspunkter utifrån de fyra forskningsetiska kraven: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, som Svedmark (2012) tar 

upp för att skydda individer från skada.  
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För att i början skydda eleverna från att känna sig påtvingade till att delta i 

undersökningen skickades informationsbladet ut några dagar tidigare för att de skulle få 

tid att bestämma sig om de ville delta i undersökningen eller ej (se bilaga 2). 

Informationsbladet innehöll bland annat information om syftet med studien, hur 

insamlingen av data skulle gå till och vad det insamlade materialet skulle användas till. 

Tiden då enkäten skulle besvaras var frivillig för eleverna att delta på, detta för att de 

inte skulle känna sig påtvingade av skolan och deras studier att närvara. Ingen 

information eller viktig skoltid påverkades eller skadades av deras frånvaro. Innan 

undersökningstillfället informerade även en av skolans lärare ut om arbete, detta ifall 

någon missat att läsa informationsbrevet eller inte förstod det. 

Den tid eleverna fick för att bestämma sig om de ville delta i undersökningen eller inte, 

gavs för att eleverna själva, utan påverkan från forskaren eller skolan skulle ha 

möjlighet att ge sitt eget samtycke till att delta. 

Författaren försäkrade också eleverna om att deras deltagande i studien var anonymt 

samt att ingen utomstående skulle kunna ta del av informationen eller kunna identifiera 

dem under eller efter studien.  Det var även därför som en av skolans lärare fick 

informera eleverna om studien innan undersökningstillfället. Läraren fick därför 

ytterligare information om studien innan denne talade ut till eleverna. 

Extra vikt lades för att värna om individskyddskravet. Endast elever som läste i årskurs 

3 på gymnasiet erbjöds att delta i studien. Det på grund av att eleverna då troligen nått 

vuxen ålder och var 18 år eller äldre. Detta val gjordes eftersom yngre personer ofta 

anses vara en särskilt sårbar grupp, och denna sårbarhet kan leda till att åldergruppen 

lättare berörs av känsliga ämnen än vad äldre personer gör (Svedmark, 2012).  

I datainsamlingen skedde därför det internt bortfallet av den 17 år gamla deltagaren. För 

att säkerställa att elever som tog sig illa vid av enkäten inte lämnades ensam 

informerades skolans skolsköterska om enkäten och dess syfte. Informationen till 

skolsköterskan gavs först av den tillfälliga rektorn och sedan personligen av forskaren.  

3.10. Bearbetning och analysering av data 

Första steget i bearbetningen av studiens enkäter var att sammanställa samtliga 

pappersenkäter för hand i statistikprogrammet SPSS Statistics 21.0. Efter att den 

webbaserade enkätens datainsamling slutförts kopierades även dessa till pappersformat, 
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innan också de sammanställdes i SPSS. Samtliga enkäter numrerades och efter var 

tjugonde enkät fyllts i, skedde en extra överblick för att granska så att ingen av 

enkäterna råkat matas in fel.  

Av de 128 respondenter som deltog i studien svarade sex av eleverna, fem kvinnor och 

1 man att de inte hade Facebook. Dessa behövde därför inte svara på enkätens andra 

sida (Se bilaga 3) som berörde Facebookanvändande.  

Samtliga skalor användes sig av svarsalternativen ”Stämmer helt”, ”Stämmer ganska 

bra”, ”Stämmer inte särskilt bra” och ”Stämmer inte alls”. Där ”Stämmer helt” kodades 

som en 4:a ner till ”Stämmer inte alls” som kodades med en 1:a. Näst intill samtliga 

frågor mättes på ordinalskalenivå då svaren gick att rangordna men var utan ett säkert 

avstånd. 

FBI innehåller dock två frågor där eleverna svarade med siffor, dessa kodades därför 

som skalor då värdena hade lika avstånd och svaren kunde rangordnas. 

Analysen genomfördes främst i tre olika steg utifrån de tre skalor som användes i 

studien. Varje instrument bearbetades först var för sig, detta för att kunna skapa ett 

index av elevernas svar. Med hjälp av det framtagna indexet kunde svaren sedan 

dikotomiseras för att skapa huvudvariabler till mätningarna.   

RSES analyserades först för att mäta ut hur elevernas självkänsla såg ut sammantaget. 

Detta genomfördes genom att samtliga elevers påståenden sammanställdes till ett index. 

Sedan togs median och medelvärde ut och elevernas svar delades upp utifrån om de låg 

över eller under på medianvärdet. Sammanfattningsvis kunde eleverna få mellan 10-40 

poäng på RSES och resultaten delades upp i grupperna: hög självkänsla, vilket var de 

elever med 29-40 poäng och låg självkänsla, vilket i sin tur var de elever med 10-28 

poäng.  

Då hälften av RSES items är utformade utifrån en negativ aspekt, medan de resterande 

är positiva, omvändes frågorna 3, 5, 8, 9 och 10. Poängsystemet på dessa utgjordes då 

istället av ”Stämmer helt” = 1 poäng, ”Stämmer ganska bra” = 2 poäng, ”Stämmer inte 

särskilt bra” = 3 poäng och ”Stämmer inte alls” = 4 poäng. 

FBI krävde mer bearbetning än RSES då två av skalans items, fråga 7 ”Ungefär hur 

många vänner har du totalt på Facebook?” och fråga 8 ”Under den senaste veckan, i 
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snitt, ungefär hur mycket tid har du aktivt spenderat på Facebook PER DAG?” 

besvarades siffror och inte hade några bestämda svarsalternativ. Item 7 och 8 krävde 

därför att kvartiler skapades i efterhand. Det för att kunna representera de 

svarsalternativ de resterande påståendena i skalan hade.  

Detta justerades först genom att tidsaspekten för samtliga elever spenderande tid skrevs 

i minuter för att arbeta med samma värdenivå. Efter att samtliga elevers värden skrivits i 

minuter genomfördes även här en sammanställning för att se var median och 

medelvärde låg. Utifrån medianen skapades sedan kvartilerna där eleverna med 75 % 

eller mer representerade skalans 4:a (Stämmer helt), till 25 % eller minde skalans 1:a 

(Stämmer inte alls). I föreliggande studie omvandlades Item 7:s svarsalternativ som: 1 

poäng = 1-235 vänner, 2 poäng = 236-312 vänner, 3 poäng = 313 – 452 vänner och 4 

poäng = 453 – 1600 vänner. Item 8:s svarsalternativ omvandlades till 1 poäng = 1-10 

minuter, 2 poäng = 11-30 minuter, 3 poäng 31-60 minuter och 4 poäng 61-270 minuter. 

Avslutningsvis skapades även här ett index för att sedan kunna dela upp eleverna utifrån 

medianen där 8-21 poäng dikotomiserades som lågintensivanvändare och 22-32 poäng 

som högintensivanvändare av Facebook.  

EAF behandlades likadant som RSES och FBI. Ingen av skalans items var omvända 

eller krävde någon ytterligare bearbetning. Eleverna delades ut utifrån medianen i 

kategorierna 11-24 poäng som ingen effekt, och 25-44 poäng som existerande effekt 

från sitt Facebookanvändande. 

Även enkätens fjärde fråga ”Om du tänker dig de senaste 3 månaderna har du haft 

tillräckligt med pengar för att kunna göra samma saker som dina vänner?” 

sammanställdes och dikotomiserades. Sammanställningen gavs en kortare titel ” Relativt 

personligt välstånd” där eleverna vars ekonomi motsvarade medianen eller ovanför 

döptes till ”Ja, hade pengar som kompisar” och eleverna under medianen fick namnet 

”Nej, hade inte pengar som kompisar”. 

 

 

 



19 
 

4. Resultat  

Tabell 1: Prevalens av enkätsvaren i procent (%), antal (n), median, 
standardavvikelse (SD) och medelvärde.  

   

 Män 33% (n = 42) Kvinnor 67% (n = 86) 
Variabler % (n) Median (SD) Medelvärde % (n) Median (SD) Medelvärde 

Utbildning 
   Samhällsvetenskapsprogrammet 

(41) 
26,8 (11) 

  (86) 
41,9 (36) 

  

   Ledarskapsprogrammet 17,1 (7)   5,8 (5)   
   Naturvetenskapsprogrammet 46,3 (19)   29,1 (25)   
   Estetiska programmet  9,8 (4)   23,3 (20)   
Relativt personligt välstånd (42) 4 (1,091) 3,93 (86) 4 (1,147) 3,71 
   Ja, hade pengar som kompisar 
   Nej, hade inte pengar som  
   Kompisar 

71,4 (30) 
28,6 (12) 

  67,4 (58) 
32,6 (28) 

  

Självkänsla (42) 31,5 (6,299) 30,98 (86) 27 (5,707) 28,12 
   Låg självkänsla 33,3 (14)   54,7 (47)   
   Hög självkänsla 66,6 (28)    45,5 (39)   
Facebookintensitet (40) 22 (5,072) 21,65 (76)  22 (5,211) 21,68 
   Låg intensitet 42,5 (17)   47,4 (36)   
   Hög intensitet 54,8 (23)   52,6 (40)   
Effekt av Facebookanvändande (41) 25 (5,724) 23,94 (79) 25 (5,763) 25,06 
   Ingen effekt 48,8 (20)   44,3 (35)    
   Existerande effekt 51,2 (21)   55,7 (44)   

* För förtydligande över variabler och frågor se bilaga 3
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Utifrån tabell 1 går det att utläsa att både kvinnorna och männens svar hade någorlunda 

tydliga likheter och skillnader. Bland männen svarade cirka 71 % att de hade en god 

ekonomi medan kvinnorna låg på cirka 67 %. Två tredjedelar (67 %) av männen i 

urvalet svarade att de hade hög självkänsla, gentemot de 33 % som låg under medianen. 

Bland kvinnorna går det att se en något högre prevalens på låg självkänsla i tabell 1 då 

(n=47) cirka 55 % av kvinnorna låg under medianen medan 45 % av kvinnorna 

klassades som individer med hög självkänsla. I studien hade alltså cirka varannan 

kvinna och ungefär en tredjedel av männen låg självkänsla. Utifrån männens resultat på 

EAF-skalan så var det endast en differens på ca 2 % mellan hur många som påverkades 

av sitt Facebookanvändande (~51 %) gentemot de som inte ansågs sig påverkas (~49 

%). Bland kvinnornas svar är det dock möjligt att utläsa att majoriteten, cirka 56 % av 

kvinnorna antydde, men med en liten marginal (cirka 44 %) att deras 

Facebookanvändande hade en effekt.  

Tabell 2: Partiell korrelation gällande elevernas ekonomi 

  Män  Kvinnor 
RSES FBI EAF  RSES FBI EAF 

Korrelation 
p-värde    
 

RSES  -0,222 
0,175 

 RSES  
 

 0,008 
0,948 
 

 

Korrelation 
p-värde    
 

FBI   0,392 
0,014 

FBI   0,424 
<0,000 
 

Korrelation 
p-värde  
 

EAF -0,380 
0,016 

  EAF -0,198 
0,082 
 

  

*Kontrollerande variabel: Om du tänker dig de senaste 3 månaderna har du haft 

tillräckligt med pengar för att kunna göra samma saker som dina vänner? 

 

Som framgår i Tabell 2 hade elevernas emotionella koppling till Facebook (FBI), ingen 

signifikant korrelation till självkänsla hos varken männen eller kvinnorna. För FBI och 

EAF fanns däremot en medelhög, positiv och signifikant korrelation hos både män, r = 

0,394 (p = 0,014), och kvinnor, r = 0,424 (p = <0,001). Detta tyder på att de män och 

kvinnor med hög emotionell koppling till Facebook också negativt påverkades av sitt 

Facebookanvändande. Bland männen fanns också en signifikant negativ korrelation (-
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0,380) mellan deras självkänsla och om de påverkades av sitt Facebookanvändande. För 

kvinnorna var detta samband ej signifikant. 

 
Tabell 3: Sannolikhet att rapportera låg självkänsla hos män och kvinnor 

 Män Kvinnor 
RSES RSES 

 
Hög 
självkänsla 
n (%) 

 
Låg 
självkänsla  
n (%) 

 
Hög 
självkänsla 
n (%) 

 
Låg 
självkänsla 
n (%) 

FBI Låg intensitet 12 (30) 5 (12,5) 13 (17,1) 23 (30,3) 

Hög intensitet 15 (37,5) 8 (20) 21 (27,6) 19 (25) 

EAF Ingen effekt 15 (36,6) 5 (12,2) 20 (25,3) 15 (19) 

Existerande 
effekt 

12 (29,3) 9 (22) 15 (19) 29 (36,7) 

 

Tabell 4: Sannolikhet att rapportera låg självkänsla hos män och kvinnor i Chi2, 
Oddskvot (OK), konfidensintervall (KI) och signifikansvärde (p-värde)  

          Män Kvinnor 
 RSES RSES 

 Chi2 OK (KI)    p-värde Chi2 OK(KI) p-värde  

FBI 0,129 1,28  
(0,332 – 4,942) 

 
2,25  

(0,595 – 8,515) 

0,720 2,058 0,511 
(0,204 – 1,284) 

 
2,58 

 (1,033 – 6,434) 

0,151 
 
 
EAF 

 
 
1,453 

 
 

0,228 

 
 
4,198 

 
 

0,040 

 

Tabell 3 och 4 visar att elevernas emotionella samhörighet till Facebook och självkänsla 

inte är signifikant hos något av könen (bland männen p = 0,720 och kvinnorna p = 

0,151).  

Det gick att se ett signifikant samband mellan kvinnornas självkänsla och hur de 

påverkades av olika faktorer på Facebook. Som framgår av tabell 4 har kvinnor två och 

en halv gånger så stor sannolikhet att rapporterra låg självkänsla om de också 

rapporterar hög påverkan av sitt Facebookanvändande. Detta värde var signifikant (p = 

0,040). 
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5. Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med undersökningen var att undersöka det fanns ett samband mellan användning 

av sociala medier, i det här fallet Facebook och självkänsla fanns. Utifrån analyserna 

gick det att finna ett existerande samband mellan kvinnornas användande av Facebook 

och deras självkänsla, vilket inte förekom bland männen. Däremot fanns risken att 

kvinnornas påverkan av sitt Facebookanvändande var väldigt lågt. Detta eftersom 

konfidensintervallet (KI = 1,033 – 6,434) för kvinnornas sannolikhet att rapportera låg 

självkänsla samt hög påverkan av sitt Facebookanvändande (OK = 2,58) låg väldigt 

nära värdet 1. 

Studien visade att kvinnorna hade en lägre självkänsla än männen i samma ålder. Dock 

har inga statistiska tester utförts för att se om det finns statistisk signifikant skillnad 

mellan könen. Ett flertal andra studier har däremot visat på samma slutsats och pekar då 

på att flickors självkänsla sjunker under tonåren då vikt, utseende, prestationer med 

mera blir allt viktigare (Biro, Striegel-Moore, Franko, Padgett & Bean, 2006; Oswald & 

Chapleau, 2010; Moksnes, Moljord, Espnes & Byrne, 2010).  

I Sociala medier som Facebook finns möjligheten att starkare exponeras av de olika 

”normer” som idag finns på kvinnorna i denna åldergrupp. Det är inte heller endast 

personerna i individens närmsta omkrets som kan komma att påverka, utan lika snabbt 

kan en person från en annan kontinent ta kontakt och bära på nya ideal och krav. Detta 

var en av aspekterna som resultatet skulle ge en grund till.   

En anledning till den studiens svaga korrelationer kan ha legat i att endast säker hög och 

låg självkänsla undersöktes. Skör hög självkänsla kan ha varit påverkat i de 

presenterade resultaten från eleverna och lett till att många, oberoende om de enligt 

RSES hade låg eller hög självkänsla, svarade liknande på EAF. Personer med skör hög 

självkänsla påverkas nämligen likt de med låg självkänsla av vad andra tycker och 

tänker och använder då Facebook i självfrämjande syfte (Mehdizadeh, 2010). Bland 

annat så har forskning funnit samband mellan skör hög självkänsla och narcissistiska 

drag och narcissism (Zeigler-Hill, 2006; Kermis, Lakey & Heppner, 2008). 

I en studie (Buffardi & Campbell, 2008) om sociala mediers inverkan på narcissism och 

självkänsla upptäckte forskarna ett positivt samband mellan narcissism och aktivt 
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Facebookanvändande. Personer använde då sidan som ”self-promoting” i form av 

uppdateringar, profil- och albumbilder. Tidigare forskning har visat på att personer med 

låg självkänsla och hög nivå av narcissism ofta spenderade mer än en timma per dag på 

Facebook. Dessa personer tenderade också att posta fler självfrämjande bilder, där 

personerna, främst flickorna framhävde sig själv med hjälp av 

fotoredigeringsprogrammet Photoshop (Mehdizadeh, 2010).  

Det finns därför en möjlighet till att resultatet i föreliggande uppsats också har fångat 

upp den här gruppen ungdomar, något som i sin tur kan ha påverkat antalet med hög 

självkänsla som antydde att Facebook hade en inverkan hos dem. 

5.2. Emotionell samhörighet och grad av användande - FBI 

Ungdomarnas emotionella samhörighet till Facebook visade sig inte ha någon inverkan 

på självkänsla hos varken männen eller kvinnorna. Båda könen, de med såväl hög som 

låg självkänsla svarade med liknande mönster kring sin koppling till sidan.   

Något som framkom i den här studiens resultat och som går emot vad ett flertal andra 

studier (Nadkarni, Hofmann, 2012; Buffardi & Campbell, 2008) pekat på och påvisat, 

var att kvinnorna i studiens emotionella samhörighet till Facebook var lägre för 

kvinnorna med låg självkänsla än hos de med hög självkänsla. Detta resultat var dock 

inte signifikant i föreliggande studie.   

5.3. Metoddiskussion 

Att arbeta utifrån en kvantitativ ansats med en tvärsnittsdesign anser forskaren var en 

lämplig metod för att svara på studiens syfte, inte bara för att få ett generaliserbart 

resultat men också på grund av de data som behövde samlas in. 

Enkäten till studien innehöll frågor om självkänsla, vilket är något som oavsett ålder kan 

vara känsligt för personer att svara på. Risken fanns därför att eleverna inte besvarade 

enkäten helt ärligt. Denna risk skulle dock sannolikt ha varit högre (Bryman, 2007) om 

en kvalitativ metod valts då människan har en tendens att vilja framhäva sig positivt. 

Det hade också varit svårare för forskaren som genomför studien att prata med 

gymnasieelevernas om deras självkänsla just på grund av dess känslighet.  

Studiens kvalitet bör däremot ha stärkts av den tydliga informationen som eleverna fick 

om studiens anonymitet samt att de redan innan fick information om att frågor om 
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självkänsla skulle fanns med (Kalman & Lövgren, 2012). Chansen att de svarade ärligt 

kan därför ha höjts då samtliga som deltog gav sitt informerade samtycke. Alla hade fått 

information några dagar innan och samtliga valde av fri vilja att delta. Att forskaren inte 

heller var närvarande kan ytterligare ha stärkt ärligheten. Detta val var medvetet av just 

denna anledning, samt för att utesluta risken för identifiering. 

Att använda RSES innefattar sina för och nackdelar. Den endimensionella struktur som 

denna skala har, har på senare tid ifrågasatts om vad det egentligen är den mäter 

(Lindwall, 2011). Däremot utfördes en studie av Sinclair et al (2010) som talade för 

skalans styrka, den är också validerad och har använts i stor omfattning. 

Det hade varit önskvärt att ha en jämnare fördelning av könen som deltog i 

undersökningen för att se om det hade kunnat påverka resultatet. I undersökningen var 

det endast 42 män som deltog i jämförelse till de 86 kvinnliga deltagarna vilket betyder 

att cirka 33 % av deltagarna var män. Detta handlade emellertid inte om att männen i 

gymnasieskolan valde att avstå ifrån undersökningen, utan skolan i sig hade en tydlig 

dominans av kvinnor där det i samtliga klasser fanns fler kvinnor än män. Urvalet 

speglade på så vis populationen på den aktuella skolan. De 24 % i bortfall bör därför 

inte betyda att resultatet är skevt på grund av kön. Denna brist på män påverkade 

antagligen värdena i Tabell 3 och 4 då konfidensintervallerna för männen var väldigt 

vidsträckta.  

6. Fortsatt forskning 

Det kan vara av intresse att utföra denna studie i ett större urval och bland yngre. Vid 18 

hade eleverna trots allt nått vuxen ålder och kanske inte påverkas lika starkt som en 

person i 15-årsåldern. 

Skalan Effekt av Facebookanvändande behöver också testas i större utsträckning för att 

den skall kunna klassas som ett tillförlitligt instrument. Skalan behöver valideras för att 

se så att den verkligen mäter det den är avsedd att mäta. Skalan behöver även 

reliabilitetstestas, detta var första gången skalan användes vilket gör det svårt att tala för 

att samma resultat skulle kunna upprepas vid en liknande studie. Framtida forskning bör 

därför utföra en test-retest på skalan på samma personer (Bryman, 2007). Föreliggande 

studie kunde inte utesluta elevernas ekonomi som en avgörande variabel, detta är därför 

något som skulle behöva undersökas ytterligare i framtida forskning. 
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Då det visat sig finnas ett möjligt samband mellan kvinnors användning av Facebook 

och deras självkänsla, ger detta bland annat hälsoarbetare en möjlighet att på olika sätt 

kunna nå ut till gruppen för att arbeta mot en bättre självkänsla. Framtida 

undersökningar bör bland annat vara longitudinella och fokusera på huruvida tidigare 

exponering av sociala medier har någon effekt på självkänsla då främst flickor tidigare 

blir exponerad av de faktorer och tjänster som dessa typer av medier erbjuder. Att 

svenska flickor så unga som vid åtta års ålder (Findahl, 2013) börjar använda Facebook 

kan ha en viss effekt vilket är något som bör undersökas. 

7. Implikationer för praktiskt folkhälsoarbete 

Det behövs mer kunskap om ämnet innan det med säkerhet går att uttala sig om 

möjligheterna för praktiskt folkhälsoarbete. Inte minst behövs ytterligare kunskap 

angående pojkar och män då föreliggande studies urval kan ha varit alldeles för litet för 

att dra korrekta slutsatser. Bland kvinnorna gick det trots allt att se ett möjligt samband 

mellan deras självkänsla och påverkan av Facebookanvändande. Detta område kräver 

dock djupare kunskap innan några specifika slutsatser skall kunna dras.  

Det är i denna period i livet som man sett främst de yngre, flickors psykiska välmående 

sjunka (Orth, Robins & Meier, 2009; Folkhälsomyndigheten 2013). Därför är det viktigt 

att hitta nya vägar för hälsofrämjande arbete så att den psykiska hälsan för denna 

åldergrupp ska kunna arbetas med och förbättras. Nya tider kräver nya metoder för att 

effektivare nå ut till denna åldergrupp. 
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9. Bilagor 

9.1. Bilaga 1- Informationsbrev till rektor 

Hej. 

Mitt namn är Yasmin Ryynänen och jag läser min sista termin på Mittuniversitetets 

program Folkhälsa, samhälle och projektledning, 180 hp. Jag skriver till dig då jag nu är 

inne på starten av min C-uppsats. Denna syftar till att undersöka om det finns ett 

samband mellan ungdomars självkänsla och deras användning av sociala medier. 

Forskningen vet i dagsläget inte så mycket om den effekt som sociala medier har på de 

yngre. Däremot så vet vi att den psykiska ohälsan bland ungdomar har ökat i landet 

samtidigt som identifiering i sociala medier blivit allt vanligare. 

Jag undrar därför om det är möjligt att få distribuera en enkät på Er skola till Era elever i 

årskurs 3 för att fråga dem om deras Facebookanvändande och den effekt den eventuellt 

kan ha på elevernas självkänsla. Enkäten kan antingen distribueras via en länk i 

elevernas studentportal eller som en pappersenkät under någon av elevernas lektioner. 

Den bör inte ta mer än 15 minuter att fylla i.  

Enkäten kommer, förutom frågorna om Facebookanvändande, innehålla en så kallad 

Rosenberg Self-Esteem Scale. Denna skala är ett verktyg som innehåller 10 påståenden 

som eleverna ska ställa sig till för att ge en inblick i hur deras självkänsla ser ut just nu. 

Elevernas medverkan i undersökningen kommer vara helt anonym och det är endast jag 

och min handledare som vet vilken skola de inblandade eleverna är ifrån. 

Undersökningen kommer naturligtvis också vara frivillig. Det innebär att tackar ni ja till 

att delta så kommer även eleverna få information om undersökningen och möjlighet att 

välja om de vill medverka eller ej. 

Eftersom enkäten kommer innehålla frågor om självkänsla vilket kan uppväcka 

emotioner, vill jag också ge skolans sjuksköterska information om att undersökningen 

pågår. Detta så att hon kan vara beredd ifall någon av eleverna skulle känna att de 

behöver prata. 

 
Yasmin Ryynänen 
Telefon: xxx xx xx xxx 
Mejl: xx 

 
Heléne Zetterström Dahlqvist 
Handledare, Universitetsadjunkt 
Folkhälsovetenskap 
Telefon: xxxx xx xx xx 
Mejl: xx 

 



 
 

 

9.2. Bilaga 2 – Informationsbrev till elever 

Till dig som studerar i årskurs 3 på gymnasiet 

Sociala medier är säkert ett fenomen som på ett eller annat sätt har en viss inverkan i ditt 

vardagliga liv. Visste du exempelvis att ungefär 76 % av Sveriges ungdomar använder Facebook 

dagligen? Denna sociala interaktion är dock relativt ny i samhället och kunskaperna kring dess 

effekt är osäker som bäst. Däremot vet vi att just de yngres psykiska hälsa har försämrats i 

landet, vilket gör att det skapats ett intresse för att undersöka just hur de sociala medierna 

ungdomar använder sig av påverkar dem. Kanske har du själv stött på artiklar i tidningar som 

ena dagen pekar på hur skadligt Facebook eller Instagram är för ungdomar för att sedan 

påpeka det motsatta.  

Det är därför, för att få en förståelse för vilken effekt sociala medier kan ha på ungdomars 

självkänsla som jag har valt att lämna ut denna enkät till dig och resterande elever som läser i 

årskurs 3 på [Vald Skola].  

Att delta i undersökningen är givetvis frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande, men dina svar är betydelsefulla för undersökningens kvalitet. Frågorna i 

undersökningen riktar sig endast mot Facebook och vare sig du använder tjänsten dagligen 

eller knappt besöker sidan så är dina svar viktiga. De går ut på olika påståenden där du kryssar i 

vilket påstående som bäst passar in hos dig. Enkäten kommer också innehålla frågor som rör 

självkänsla, även här i olika påståenden. 

Dina svar är helt anonyma 

Resultaten från enkätundersökningen kommer att användas i en C-uppsats på 

Mittuniversitetets program Folkhälsa, samhälle och projektledning. Du som besvarar enkäten 

är helt anonym, vilket betyder att varken jag eller någon annan kommer kunna identifiera vem 

som har svarat i enkäten. Inte heller skolan du studerar på kommer att presenteras i 

uppsatsen. 

Eftersom frågor om självkänsla kan uppväcka emotioner, kommer din sjuksköterska/kurator 

vara informerad om att undersökningen genomförs. Detta för att vara beredd på att ta emot 

dig ifall frågorna i enkäten skulle leda till att du känner att du behöver prata med någon.  

Om du har några problem eller frågor kring enkäten hör då gärna av dig. 

 

Yasmin Ryynänen 
Telefon: xxx xx xx xxx 
Mejl: xx 

Heléne Zetterström Dahlqvist 
Handledare, Universitetsadjunkt 
Folkhälsovetenskap 
Telefon: xxxx xx xx xx 
Mejl: xx 



 
 

9.3. Bilaga 3 – Enkät  
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