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På Facebook vet ingen att jag har dålig självkänsla. 
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Abstrakt 

 

Facebook är ett socialt nätverk som gör det möjligt för medlemmar att presentera sig 

själva genom en profil som andra kan ta del av. Syftet med undersökningen var att 

studera dels huruvida introverta personer är mer känslomässigt engagerade i Facebook 

än extraverta personer, dels huruvida personer med lägre självkänsla än genomsnittet är 

mer känslomässigt engagerade i Facebook och dels huruvida introverta personer med 

låg självkänsla är mer känslomässigt engagerade i Facebook än andra personer. 

Undersökningen omfattade 117 respondenter från utbildningar tillhörande den 

samhällsvetenskapliga institutionen. Undersökningen baserades på Facebook intensity 

scale, på NEO Five-factor Inventory (NEO-FFI) och på Rosenbergs (1965) self-esteem 

scale. Resultat visade att extraverta personer med låg självkänsla är mer känslomässigt 

engagerade i Facebook. 

	  

  

   

 

 

 

 



  

Abstract 

 

Facebook is a social network that allows members to present themselves through a 

profile that other people can take part of. The purpose of this survey was on one 

hand to investigate whether introverted people are more emotionally involved in 

Facebook than extroverted people, on the other hand whether people with lower 

self-esteem than average are more involved in Facebook, and if introverted people 

with low self-esteem are more emotionally involved in Facebook than other 

people. The survey included 117 responders from programs belonging to the 

social science department. The study was based on the Facebook intensity scale; 

the NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI) and Rosenberg (1965) self- esteem 

scale. Results showed that extroverts with low self-esteem are more emotionally 

involved in Facebook.  
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Inledning 

 

Facebook är ett socialt nätverk på internet som gör det möjligt för medlemmar att presentera 

sig själva genom en profil som andra kan ta del av (Ellinson, Steinfield & Lampe, 2007). Det 

är möjligt att ingå i grupper baserade på gemensamma intressen, avläsa vad medlemmar har 

för musiksmak och relationsstatus. Det är även utförbart att ladda upp bilder, skicka privata 

meddelanden, bjuda in deltagare till events samt uppdatera sin status. Genom 

statusuppdatering tillåts Facebook-användare att läsa vad vänner gör för stunden. Det är även 

vanligt förekommande att kommentera vänners uppladdade material så som bilder eller 

statusuppdateringar (Ross, Orr, Sisic, Arseneault, Simmering & Orr, 2009). Facebook kan 

därigenom ge information om andra människors identitet som kan sporra till att hålla kontakt 

med andra människor. Sidan startades 2004 (Ellinson, Steinfield & Lampe, 2007) och utgör 

med sina 800 miljoner användare (Facebook, 2011) den näst mest besökta internetsidan 2011 

efter Google (Alexa, 2011). 

 

Under de senaste åren har ett växande antal forskare uppmärksammat betydelsen av att 

identifiera de typer av människor som använder Facebook. För att nå detta mål har vissa 

forskare fokuserat på relationen mellan Facebook-användare och ett flertal aspekter av 

personlighet. Bland annat har det framgått att Facebook-användare har signifikant högre grad 

av extraversion samt att det är sannolikt att Facebook-användare har en högre nivå av 

narcissism än icke Facebook-användare (Ryan & Xenos, 2011). Denna forskning indikerar på 

att personlighet kan ha en betydelse i Facebook-användande. 

 

Syftet med undersökningen är att studera dels huruvida introverta personer är mer 

känslomässigt engagerade i Facebook än extraverta personer, dels huruvida personer med 

lägre självkänsla än genomsnittet är mer engagerade i Facebook och dels huruvida introverta 

personer med låg självkänsla är mer känslomässigt engagerade i Facebook än andra personer. 

 

Känslomässigt Facebook-engagemang kan definieras som hur emotionellt bunden en person 

är till Facebook, och hur integrerat Facebook är i individers vardagliga liv	  (Ellison, Steinfield 

& Lampe 2007). 

 

Personlighet kan definieras som de utmärkande och relativt varaktiga sätt att tänka, känna och 

agera som karaktäriserar en persons responser till livssituationer (Passer & Smith, 2010). Som 
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ett resultat av en lång och intensiv forskning är egenskapsteoretikerna relativt överens om att 

det existerar fem grundläggande personlighetsegenskaper. Dessa fem egenskaper uttrycks i en 

femfaktormodell (Fahlke & Johansson, 2008).  

 

Ett skäl till varför femfaktormodellen skulle kunna vara användbar när det gäller att förstå 

människans personlighet är att de fem personlighetsfaktorerna i modellen har identifierats av 

ett flertal forskare. Ett annat skäl är att de återkommer när olika grupper av människor 

studeras (Fahlke & Johansson, 2008).  

 

De fem personlighetsegenskaperna i modellen är conscientiousness, neuroticism, openness 

agreeableness och extraversion. Conscientiousness är uttryck för personens grad av 

målmedvetenhet där en hög grad av denna egenskap kan medverka till att personen är 

disciplinerad, uthållig och framåtsträvande. På motsatt sätt kännetecknas en person med låg 

grad av conscientiousnesss som lat, opålitlig samt slarvig. Neuroticism betyder känslomässig 

instabilitet. En person med hög grad av neuroticism utmärks av att vara ängslig och osäker. 

En person med låg grad av egenskapen är istället lugn och har gott självförtroende. Openness 

är den egenskap som betecknar personens grad av öppenhet. Individen med hög grad av 

egenskapen öppenhet är nyfiken samt fantasifull och individen med en låg grad av denna 

egenskap kan upplevas jordnära och begränsad i sina intressen (Fahlke & Johansson, 2008). 

Agreeablenss handlar om att vara sympatisk, varm, förstående och vänlig.  En agreeable 

person är samarbetsvillig och mild i sitt humör. Han eller hon lägger vikt vid harmoniska 

sociala relationer. En person som har låg agreeableness är istället osympatisk, har svårare att 

samarbeta och kan oftare hamna i sociala konflikter. Den egenskap som kommer att 

behandlas i denna undersökning är Extraversion som betecknar personens grad av utåtriktning 

där en individ som har en hög grad av egenskapen är sällskaplig och impulsiv (Larsen & 

Buss, 2008). En individ med låg grad av extraversion är introvert, något som kännetecknas av 

att vara tystlåten, uppgiftsorienterad samt tillbakadragen (Fahlke & Johansson, 2008).  

 

När en egenskap skattas och kvantifieras, oftast med hjälp av ett personlighetstest, får den en 

numerisk placering någonstans längs en skala med två yttersta gränser. Exempelvis finns de 

extraverta personlighetsdragen i den ena änden av skalan. I den andra änden finns de 

introverta personlighetsdragen. I verkligheten är det dock sällsynt att människor är extrema åt 

något håll. De flesta människor placerar sig någonstans mittemellan ytterligheterna på skalan 

(Fahlke och Johansson, 2008). 
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Amichai-Hamburger, Wainapel och Fox (2002) har undersökt hur internetanvändares 

personlighetsdrag kan påverka betydelsen av social interaktion på internet i jämförelse med 

interaktion i det verkliga livet. I undersökningen användes en enkät med frågor om hur lätt det 

är att öppna upp sig för vänner på internet i jämförelse med riktiga vänner. Resultat visade 

bland annat att introverta personer i större grad lokaliserar sina ”riktiga jag” på internet medan 

extraverta personer gör det genom traditionell social interaktion. Det framgår även att internet 

spelar en avgörande roll för introverta personer i möjligheten att uttrycka sina ”riktiga jag”. 

 

Då en person med känslomässigt Facebook-engagemang kan tänkas skilja sig i grad av 

extraversion valdes denna dimension ut av de fem domänerna för att undersökas vidare.  

 

Enligt Eysencks teori har extraverta, utåtriktade individer en lägre grundläggande arousalnivå, 

alltså ett mindre känsligt nervsystem vilket gör dem benägna att söka stimulering som höjer 

deras vakenhetsnivå. De kan föredra aktiva sysselsättningar framför lugna, exempelvis som 

att köra bil fort. Introverta individer däremot innehar en hög basal arousalnivå vilket innebär 

att de undviker intensiv stimulering. Introverta och extraverta utvecklar utifrån dessa 

biologiska skillnader olika temperament, relationer till andra människor och självuppfattning 

(Rydén & Stenström, 2008). Tidigare forskning har visat att den relativt anonyma aspekten på 

internet uppmuntrar personer att uttrycka sig själva. Frånvaron av fysisk och icke-verbal 

interaktion antyder på att internet kan underlätta för uppkomsten av relationer på annan 

djupare grund såsom gemensamma värderingar och åsikter. Det ger alltså individer möjlighet 

att förena sig med andra människor på internet på ett relativt anonymt sätt (Bargh & 

McKenna, 2004). Anonymiteten, avsaknaden av att behöva avslöja sitt fysiska utseende, 

kontrollen av information som framgår genom interaktion och den tillgänglighet som gör det 

möjligt i att finna likasinnade människor kan vara ytterligare orsaker till varför introverta i 

större grad skulle engagera sig känslomässigt i Facebook (Amichai-Hamburger, 2002). Det 

kan utifrån detta tänkas att internet blir en fristad där det introverta personlighetsdraget trivs. 

 

För att styrka det ovan nämnda visar resultat i en studie av Amiel och Sargent (2004) att 

extraverta personer använder Facebook som ett socialt verktyg och inte som ett substitut för 

verklig interaktion. Studien visar även att extraverta inte såg internet som ett bekvämt sätt att 

kommunicera eller socialisera på. Det är därför rimligt att utifrån detta anta att introverta och 

extraverta använder internet på olika sätt för olika syften. Ett antagande är att introverta i 

större grad känslomässigt engagerar sig på Facebook än extraverta.  
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Dock fann Correa, Amber, Hinsley och Zúñiga, (2010) i en studie om relationen mellan 

personlighetsdrag och användandet av sociala medier att personlighetsdraget extraversion har 

en betydande roll användandet av sociala medier. Ross et al. (2009) fann att personer med hög 

grad av personlighetsegenskapen extraversion i större grad var engagerade i fler Facebook-

grupper än personer med låg grad av extraversion. Utifrån detta fasthåller extraverta individer 

ett starkare band till deras umgänge i det verkliga livet med hjälp av Facebook. Det kan 

utifrån detta tänkas att extraverta är mer känslomässigt engagerade i Facebook. 

 

En annan möjlig orsak till varför extraverta skulle vara mer känslomässigt engagerade i 

Facebook kan förklaras utifrån en studie av Ashton, Lee och Paunonen (2002) som visar att 

extravertas centrala drag är tendensen till att engagera sig i och njuta av social 

uppmärksamhet. Extraverta personer är aktivt engagerade i socialt strävande, därför söker sig 

dessa personer till aktiviteter där det finns möjlighet till social uppmärksamhet. Det sociala 

uppförandet kräver investering i både tid och energi och att fånga uppmärksamheten från 

andra kan därför uppmuntra till att bli en intensiv tävling. Facebook kan utifrån detta därför 

tänkas bli en källa till social uppmärksamhet där extraverta individer strävar efter 

uppmärksamhet.   

 

Är det möjligt att det finns andra faktorer än personlighet som påverkar känslomässigt 

Facebook-engagemang? 

 

Sociala nätverk kan göra det lättare för personer med lägre självkänsla att ta kontakt med 

människor utanför deras nära personliga nätverk och sociala nätverk kan därmed antas ha en 

större effekt på dem än på personer med högre självkänsla. Att Facebook kan underlätta 

kommunikation, särskilt vid inledande sociala interaktioner och även minskar rädslan för att 

bli avvisad, kan också förklara varför personer med lägre självkänsla kan få ut mer av deras 

Facebook-användande än personer med högre självkänsla (Steinfield, Ellison, Lampe, 2008). 

En undersökning som utfördes 2001 om studenters motiv till ICQ-användande kan också 

förklara att sociala närverk handlar om ett djupare engagemang då resultat visade på att 

gemenskap, sällskap och tillflykt var det inre motivet till användandet. ICQ kan jämföras med 

Facebook då det är ett chatprogram där det är möjligt att ta kontakt med andra människor och 

skicka meddelanden (Leung, 2001).  
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Inom psykologin beskrivs självkänsla som den samlade känslomässiga bedömningen av en 

persons värde och betydelse. Det är ett viktigt inslag i det vardagliga livet som handlar om 

den utsträckning någon prisar, värderar, accepterar eller tycker om sig själv. Självkänsla anses 

vara den värderande grundläggande delen i den bredare representationen av sig själv 

(Robinson, Shaver, Wrightsman, 1991).  

 

Behovet av positiv bekräftelse är något Carl Rogers ansåg att människor har medfött. 

Människor har behov av att bli positivt uppfattade, behov av acceptans, sympati och kärlek 

från andra. Rogers såg positiv bekräftelse som nödvändigt för en hälsosam utveckling.  

I tidigare experiment har det visat sig att individer med låg självkänsla har en stark tendens till 

att söka positiv feedback om sig själva (Passer & Smith, 2010). Personer med lägre 

självkänsla kan möta större svårigheter i att närma sig människor i den verkliga världen än 

vad personer med hög självkänsla gör (Steinfield, Ellison, Lampe, 2008). Det kan därför 

tänkas att internet är en plats där dessa individer söker bekräftelse någon annanstans än i den 

riktiga världen. Internet är en plats som erbjuder människor en möjlighet att engagera sig på 

ett skyddat sätt, anonymiteten ökar kontrollen över interaktionen (Joinson, 2004). Det är 

därför rimligt att anta att personer med låg självkänsla ser Facebook som en plats där de 

finner det lättare att söka positiv feedback om sig själva.  

 

I undersökningen av Ellison, Steinfield och Lampe (2007) har det främsta målet varit att 

utforska om relationen mellan Facebook- användande och socialt kapital skiljer sig för 

individer som varierar i grad av självkänsla och grad av tillfredställelse i livet. Instrumenten i 

undersökningen innefattar fyra breda typer av mätningar, bland annat enkätfrågor om 

Facebook som även används i föreliggande undersökning. Resultaten i undersökningen pekar 

på att vissa individer vänder sig till internet för självförbättring och för anledningar gällande 

självkänsla. Andra använder internet för att finna mening med sina liv och för att finna en 

känsla av självkontroll och tillhörighet till andra människor. I samma studie framgick det även 

att Facebook hjälper personer med låg självkänsla att överkomma hinder de upplever i sociala 

sammanhang (Ellison, Steinfield & Lampe, 2007). 

 

Det kan utifrån tidigare forskning alltså tänkas att personer med låg självkänsla i större 

utsträckning söker bekräftelse på internet och känner större känslomässigt engagemang till 

Facebook än personer med hög självkänsla. 
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I utformandet av syftet med föreliggande studie har undersökningen av Zywica och Danowski 

(2008) varit en inspiration. Trots att föreliggande undersökning inte är en replikering av denna 

kan likheter hittas i vad som ämnas undersökas. Det främsta målet med Zywica och 

Danowskis undersökning har varit att ta reda på om populära individer i det verkliga livet 

ökar sin popularitet när de använder Facebook eller om användare försöker öka Facebook-

popularitet för att kompensera för bristande popularitet i verkligheten. Resultaten visar att 

extraverta individer med hög självkänsla är mer populära både i verkliga livet och på 

Facebook, samtidigt som introverta individer som har lägre självkänsla är mindre populära i 

det verkliga livet. Det visade sig även att användare med lägre självkänsla avslöjade mer 

information om sig själva på internet. Deltagare i studien berättade att de uttrycker mer av 

deras personlighet på internet och att deras internetvänner vet mer om dem själva än vad 

vännerna i det verkliga livet gör. De medgav även att de hade överdrivit informationen som 

publicerades, och erkände att de hade gjort saker för att se mer populära ut på Facebook. 

Författarna menar att Facebook-användare med låg självkänsla försöker stärka sin självbild 

medan personer med hög självkänsla som använder Facebook i större grad vill skydda sin 

självbild eller popularitet. 

 

Gonzales och Hancock (2011) har utfört en studie som var utformad för att prova vilka 

effekter exponering på Facebook har på självkänslan i förhållande till traditionella stimuli 

som ökar självinsikten, såsom spegelbild eller foton av sig själv. Studien föreslår att valda 

självpresentationer som ges av digitala miljöer kan ha positiva influenser på självkänslan. 

Resultat visar på att information som presenteras på någons Facebook-profil ökar 

självkänslan, speciellt när en person modifierar information om sig själv. Genom att tillåta 

människor att presentera positiv information om sig själva blir Facebook en unik källa till 

stimuli som ökar självinsikten av det optimala självet. 

 

Dessa fynd står i kontrast mot teorierna self- discrepancy och self-awareness. Self- awareness 

handlar om den kapacitet människor har att lägga märke till och bli medveten om sitt eget 

beteende. Genom att exempelvis stå framför en folksamling, se sig själv i spegeln eller höra 

sin egen röst på band blir individer medvetna om sitt själv. Detta kan medföra att en individ 

antingen blir motiverad till att förändra beteendet för att kunna anpassa det till individens 

egna personliga standard. Det kan även medföra att individen försöker fly självmedvetenheten 

för att undgå motsägelsen. Self- discrepancy förklarar att människor jämför sig själva utifrån 

hur de ser på sig själva (vårt faktiska jag) och hur de vill se på sig själva (vårt ideal-jag). Alla 



	   7	  

människor känner viss diskrepans mellan sitt faktiska jag och sitt ideal-jag. De individer som 

tycker sämre om sig själva upplever större diskrepans (Sanderson, 2010). Alltså kan det 

utifrån teorierna tänkas att individer med lägre självkänsla undviker att publicera information 

om sig själva på internet för att de då blir medvetna om diskrepansen mellan sitt faktiska jag 

och sitt ideal-jag vilket medför att deras självbild blir hotad. 
 

Då många universitetsstudenter är engagerade i sociala nätverk (Sheldon, 2008) är det av 

värde att förstå användares självpresentation och hur psykologiska faktorer som personlighet 

och självkänsla kan vara kopplat till ett engagemang på Facebook.  

 
De motsägelsefulla argumenten från tidigare studier gör att relationen mellan känslomässigt 

Facebook-engagemang och extraversion/introversion samt självkänsla blir desto mer 

intressant att undersöka. Med grund i tidigare forskning har följande frågeställning 

formulerats:  

 
Skiljer sig personer som i stor utsträckning är känslomässigt engagerade i Facebook från 

personer som i liten utsträckning är känslomässigt engagerade i Facebook med hänsyn till 

introversion/extraversion och självkänsla.  
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Metod 

 
Deltagare  

Vid urvalet av deltagare var målgruppen studenter vid Linnéuniversitet. Undersökningen 

omfattade 117 respondenter som besvarade en enkät, alla från utbildningar tillhörande den 

samhällsvetenskapliga institutionen. Vid urvalet fanns inget krav på variation i ålder eller kön 

på deltagarna. Övervägande var respondenterna i åldrarna 19 till 24 år. Den yngsta 

respondenten var 19 år och den äldsta var 54 år. Medelåldern i studien var 23 år. 

Könsfördelningen i undersökningen utgjordes av 21 män och 93 kvinnor.  

  

Material  

Enkäten har delvis baserats på Ellison et al. (2007) Facebook intensity scale (Cronbach’s 

alpha = .83). Skalan skapades med syftet att få ett bättre mått på Facebook-användande än vad 

ett index på varaktighet och frekvens utgör. Måttet inkluderar två självrapporterade 

bedömningar av Facebook-användande, designade för att mäta i vilken utsträckning 

deltagaren är aktivt engagerad i aktiviteter på Facebook, antal vänner deltagaren har på 

Facebook, och andel tid deltagaren spenderar på Facebook en vanlig dag. Måttet inkluderar 

även ett antal attitydfrågor, designade för att mäta hur emotionellt förbunden deltagaren är till 

Facebook samt hur integrerat Facebook är i hennes dagliga aktiviteter (Ellison et al., 2007). 

Attitydfrågorna, item fyra till sju, mättes utifrån en femgradig skala där deltagarna värderade i 

vilken utsträckning de instämde eller inte instämde med påståendena. Minimumpoängen för 

känslomässigt Facebook-engagemang var fem poäng och maximumpoängen var 30 poäng (se 

bilaga).  

 

Den andra delen i enkäten handlar om självkänsla och är baserad på Rosenbergs self-esteem 

scale, som är den mest populära mätmetoden av global självkänsla. Metoden är ett 

standardmått från vilket det har utvecklats andra alternativa mätinstrument. Det faktum att 

skalan enbart innehåller 10 items underlättar poängsättande och tolkning av svar. 

Mätinstrumentets relativt höga interna överensstämmelse och reliabilitet bidrar till dess 

popularitet. Skalan poängsätts vanligtvis genom ett fyrastegsformat (håller fullständigt med, 

håller med, håller inte med, håller absolut inte med) vilket resulterar i en rangskala mellan 10 

till 40, där högre poäng representerar högre självkänsla. Vissa forskare har dock använt sig av 

5 till 7 steg i skalan vilket har resulterat i en större räckvidd av poäng på självkänsla 

(Robinson, Shaver, Wrightsman, 1991). I föreliggande enkät har femgradig skala använts (1= 
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instämmer inte alls, 5= instämmer helt och hållet). Minimunpoängen var 10 poäng och 

maximunpoängen var 50 poäng (se bilaga).  

 

Den tredje och sista delen i enkäten som handlar om personlighet och är baserad på NEO 

Five-factor Inventory (NEO-FFI) som är en kortare version av NEO-PI-R (Costa & McCrae, 

1992) (se bilaga). Denna enkät är utformad så att deltagaren ska ta ställning till 60 påståenden 

om karaktärsdragen som ingår i femfaktormodellen genom att skatta sig själv på en femgradig 

skala från ”Instämmer inte alls” till ”Instämmer helt och hållet”. Enkäten som utformades till 

denna studie innefattade 12 frågor som enbart behandlade karaktärsdraget 

extraversion/introversion (se bilaga). Svarsalternativen utfördes på samma sätt som i NEO 

Five-factor Inventory där även de 12 frågorna var hämtade ifrån. Minimunpoängen för denna 

del var 12 poäng och maximunpoängen var 60 poäng. 

 

Procedur  

För att garantera anonymiteten genomfördes undersökningen under föreläsningstid för 

samhällsvetarstudenter, deltagarna fyllde i och lämnade in enkäten samtidigt. Enkäten 

beräknades ta cirka tio minuter att fylla i. Deltagarna medverkade frivilligt i undersökningen 

utan ersättning.  

 

Enkäten inleddes med ett försättsblad med information om att undersökningen handlade om 

orsaker till det ökade användandet av Facebook. Därefter följde instruktioner om hur 

respondenterna skulle följa anvisningar och fylla i varje påstående för att minimera risken för 

bortfall. Sedan inleddes självskattningsformuläret med frågor om deltagarens kön, ålder och 

huruvida de har ett Facebook-konto. Dessa inledande frågor följdes av två frågor vilka 

berörde Facebook-intensitet, det vill säga hur många vänner respondenterna har på Facebook 

och hur många minuter per dag de spenderat på Facebook den senaste veckan. Därefter fick 

respondenterna svara på sex frågor vilka mäter hur emotionellt kopplad respondenterna är till 

Facebook.  

 

Deltagarna fick sedan gå över till del två, vilken innehöll 10 frågor om självkänsla samt 12 

frågor om introversion/extraversion. 

 

Tre respondenter svarade att de inte hade ett Facebook-konto, dessa räknades som bortfall. 
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Databehandling 

Vid sammanställningen av enkäterna numrerades alternativet från ett till fem där ett var 

”Instämmer inte alls” och fem var ”Instämmer helt och hållet”.  

	  

Pearson korrelationstest kvantifierar en linjär relation mellan två intervall-variabler (Brace, 

Kemp & Snelgar, 2009), därför valdes denna metod för att ange styrkan i sambandet mellan 

extraversion och känslomässigt Facebook-engagemang samt självkänsla och känslomässigt 

Facebook-engagemang 

 

Multipel regressionsanalys är en statistisk teknik som utvecklar en ekvation vilken predicerar 

en beroende variabel genom att använda fler än en oberoende variabel. Denna statistiska 

metod används ofta av den anledningen att de flesta beroende variabler bäst förklaras av fler 

än en oberoende variabel (Brace, Kemp & Snelgar, 2009). För att undersöka relationen mellan 

känslomässigt Facebook engagemang och extraversion/introversion och självkänsla, där 

känslomässigt Facebook-engagemang är den beroende variabeln och 

extraversion/introversion och självkänsla är de oberoende variablerna, utfördes därför en 

Multipel regressionsanalys.  

 
 
   Resultat 
 
För att besvara frågeställningen i föreliggande undersökning: skiljer sig personer som i stor 

utsträckning är känslomässigt engagerade i Facebook från personer som i liten utsträckning är 

känslomässigt engagerade i Facebook med hänsyn till introversion/extraversion samt 

självkänsla, har följande resultat tagits fram. 

 
Tabell 1 Medelvärde för känslomässigt Facebook-engagemang, självkänsla och extraversion. 
 
 Medelvärde  Standard- Minimum Maximum  N 
  avvikelse 
 
Känslomässigt  20 4.7 6  28 114  
Facebook-  
Engagemang 
 
Personlighet 45 5.6 31 56 114 
- extraversion 
 
Självkänsla 32 4.3 21 40 114  
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Tabell 2 visar att extraversion korrelerar positivt med känslomässigt Facebook-engagemang 

(r= .257, p=.006). Det kan även utläsas att det inte finns någon signifikant korrelation mellan 

självkänsla och känslomässigt Facebook-engagemang (r= -.063, p=-.509).  
 

Tabell 2 Pearson correlation. Korrelationen mellan extraversion och känslomässigt Facebook-

engagemang samt korrelationen mellan självkänsla och känslomässigt Facebook-engagemang. 

  
Facebook: Pearson’s r  p 
 
Extraversion .257. .006 
 
Självkänsla -.063 .509 

	  
 

I tabell 3 går det att utläsa att det finns ett signifikant samband mellan extraversion och 

känslomässigt Facebook-engagemang (F=7.17, p <.001) samt att det finns ett signifikant 

samband mellan låg självkänsla och känslomässigt Facebook-engagemang när det 

kontrolleras för extraversion/introversion (p=.016). Modellen förklarar 9.8 procent av 

variansen (Adjusted R2 = .098).  
 

Tabell 3 Multiple Regression Analysis, relationen mellan känslomässigt Facebook-engagemang, 

extraversion och självkänsla.   

 
 

B SE B β 
 
Extraversion .69 0.18 0.38* 
 
Självkänsla -.33 .13 -.25** 
 
*p <.001. **p= .016 	  
 

Utifrån dessa resultat kan det utläsas att det således finns ett signifikant samband mellan 

känslomässigt Facebook-engagemang och extraversion. Det går även att se ett samband 

mellan låg självkänsla och känslomässigt Facebook-engagemang när det kontrolleras för 

extraversion.  
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Diskussion 

 

Syftet med föreliggande undersökning var att studera dels huruvida introverta personer är mer 

känslomässigt engagerade i Facebook är extraverta personer, dels huruvida personer med 

lägre självkänsla än genomsnittet är mer engagerade i Facebook och dels huruvida introverta 

personer med låg självkänsla är mer känslomässigt engagemang i Facebook än andra 

personer. 

 

Utifrån syftet utformades följande frågeställning: Skiljer sig personer som i stor utsträckning 

är känslomässigt engagerade i Facebook från personer som i liten utsträckning är 

känslomässigt engagerade i Facebook med hänsyn till introversion/extraversion samt 

självkänsla? 

 

Resultatet från undersökningen visade att det fanns ett signifikant samband mellan 

extraversion och känslomässigt Facebook-engagemang, samt ett signifikant samband mellan 

låg självkänsla och känslomässigt Facebook-engagemang när det kontrolleras för 

extraversion. 

 

Resultaten står i kontrast till Amichai-Hamburger, Wainapel och Fox (2002) undersökning 

som handlade om hur olika personligheter använder internet. Resultat från den 

undersökningen visade bland annat att introverta personer i högre grad lokaliserar sina 

”riktiga jag” på internet, medan extraverta personer gör det genom traditionell social 

interaktion. Resultat visade även att internet spelar en avgörande roll för introverta personer 

gällande möjligheten att uttrycka sitt ”autentiska jag”.  

 

Resultaten i föreliggande undersökning står även i kontrast till Amiel och Sargents (2004) 

studie som bland annat visade att extraverta inte såg internet som ett bekvämt sätt att 

kommunicera eller socialisera på.  

 

Det kan finnas flera anledningar till resultaten av undersökningen. Enligt Eysencks teori har 

extraverta individer ett mindre känsligt nervsystem vilket gör dem benägna att söka 

stimulering som höjer deras vakenhetsnivå. Introverta individer har tvärtom ett mer känsligt 

nervsystem och måste därför undvika intensiv stimulering (Rydén & Stenström, 2008). 
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Möjligtvis kan det därför tänkas att extraverta personer inte blir tillräckligt stimulerade i den 

verkliga världen och därför ser Facebook som ett tillägg till den riktiga världen, där de kan 

söka ytterligare stimulering och bredda sina sociala nätverk. Introverta personer kanske 

tvärtom får tillräckligt med stimulering från den verkliga världen och undviker därför att 

engagera sig i aktiviteter på Facebook.  

 

Ross et al. (2009) fann att personer med hög grad av extraversion var engagerade i fler 

Facebook-grupper än personer med låg grad av extraversion och att de fasthåller band till sina 

vänner i den verkliga världen genom dessa grupper. Det kan tänkas att denna studies resultat 

beror på att extraverta personer blir mer känslomässigt engagerade i Facebook då de använder 

nätverket för att upprätthålla kontakten med människor de redan har ett känslomässigt band 

till. Det kan även tänkas att de blir mer måna om att inte komma utanför gemenskapen på 

Facebook om deras vänner från den verkliga världen finns där.  

 

Ashton, Lee och Paunomen (2002) fann att extraverta personer söker sig till aktiviteter där de 

kan få social uppmärksamhet. Jakten på social uppmärksamhet kan uppmuntra till en intensiv 

tävling. Möjligtvis ser extraverta Facebook som en chans till social uppmärksamhet, vilket 

resulterar i att de blir djupt engagerade i att nå denna. Ashton, Lee och Paunomen (2002) 

menar vidare att extraverta personer oftast vinner uppmärksamheten från introverta personer 

när de befinner sig i ett och samma rum med introverta personer. Det kan utifrån detta tänkas 

att introverta personer känner att de inte får ett lika stort utrymme på Facebook som extraverta 

personer får, och att de därigenom inte får ut så mycket av nätverket. Möjligtvis har inte heller 

introverta personer ett lika stort behov av den sociala uppmärksamheten, vilket kan innebära 

att de inte har lusten eller energin att tävla om den, och därigenom blir mindre känslomässigt 

engagerade i Facebook än extraverta personer.  

 

Resultaten från Gonzales och Hancocks studie (2011) visade att valda självpresentationer i 

digitala miljöer kan ha positiva influenser på självkänslan. Dessa resultat kan liknas med 

resultaten från Zywica och Danowskis undersökning (2008), där det bland annat visade sig att 

Facebook-användare med låg självkänsla avslöjade mer information om sig själva på internet 

och att de hade gjort saker på Facebook för att se mer populära ut. Det är utifrån detta rimligt 

att anta att individer med låg självkänsla engagerar sig i olika aktiviteter på Facebook där det 

finns en möjlighet till positiv bekräftelse, i syfte att höja självkänslan.  
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Dessa resonemang kan styrkas av self -awareness theory som handlar om att individer blir 

medvetna om sig själva när de exempelvis ser sig själva i spegeln eller står framför en 

folksamling. På Facebook kan människor exempelvis ladda upp bilder, uppdatera sin status 

samt kommentera vänners uppladdade material så som bilder eller statusuppdateringar 

(Facebook, 2011). Detta skulle kunna jämföras med att se sin spegelbild eller stå framför en 

folksamling och uttrycka sina åsikter och tankar. Självmedvetenheten kan leda till att 

individen känner en självdiskrepans mellan vårt faktiska jag och vårt ideal-jag, vilket i sin tur 

kan leda till att individen blir motiverade till att förändra sitt beteende så att det stämmer 

överens med sin egen personliga standard (Sanderson, 2010). Det kan tänkas att personer med 

låg självkänsla känner självdiskrepans när de exempelvis ser sig själva på bild på Facebook, 

vilket gör att självkänslan blir hotad. För att förhindra att självkänslan ska bli ännu lägre, 

kanske individerna blir motiverade att exempelvis publicera bilder som stämmer överens med 

deras personliga standard. Valkenburg, Peter och Shouten (2006) undersökte konsekvenserna 

av unga människors deltagande i sociala nätverk gällande självkänsla och välbefinnande. 

Resultatet från den undersökningen visade att unga människors självkänsla ökade när de fick 

positiv feedback på deras profiler, men att den minskade när de fick negativ feedback. Det 

kan utifrån detta tänkas att personer med låg självkänsla försöker förhindra att få deras 

självkänsla hotad och att denna flykt från sämre självkänsla resulterar i ett ökat känslomässigt 

engagemang på Facebook. 

 

Det kan alltså utifrån tidigare forskning tänkas att extraverta personer med låg självkänsla ser 

Facebook som en plats där de kan socialisera med andra människor och där de samtidigt får 

tillfälle att stärka sin självkänsla. Enligt Passer & Smith (2010) har människor ett behov av att 

bli positivt uppfattade, behov av acceptans, sympati och kärlek från andra. Det är därför 

rimligt att anta att Facebook fungerar som en källa för positiv bekräftelse. 

 

Ytterligare en möjlig orsak till resultaten kan vara att deltagarna svarade på undersökningen 

med social önskvärdhet, vilket handlar om tendensen att svara enligt vad som är socialt 

accepterat, istället för enligt vad man egentligen känner (Passer & Smith, 2010). Samtliga 

respondenter i undersökningen läser utbildningar där beteendevetenskap ingår, det kan därför 

tänkas att det finns en förväntan på att dessa människor ska vara extraverta och intresserade 

av att vistas bland människor i grupp. Det kan tänkas att denna förväntan bidrar till social 

önskvärdhet, vilket kan ha påverkat resultaten i undersökningen. Kanhända att ett annat 

resultat hade visats om respondenter från andra utbildningar hade deltagit.  
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Att uppträda som någon med hög självkänsla kan fungera som ett försvar (medvetet eller 

omedvetet) till hot gentemot självet, så som misslyckanden eller avvisanden. Sådana 

försvarsreaktioner kan höja upplevda nivåer av självkänsla, och därigenom störa 

självrapporterade mått. (Robinson, Shaver & Wrightsman, 1991) Det finns utifrån detta alltså 

en möjlighet att respondenterna i undersökningen svarade med social önskvärdhet på frågorna 

om självkänsla, vilket kan ha påverkat resultaten. 

 

Respondenterna i studien var mestadels kvinnor. Möjligtvis spelar könsfaktorer en roll i 

studien, vilka hade kunnat kontrolleras för om en jämn könsfördelning hade eftersträvats 

bland respondenterna.  

 

Föreliggande undersökning genomfördes på 117 respondenter, varav endast tre respondenter 

svarade att de inte hade ett Facebook-konto. År 2007 hade Facebook 21 miljoner användare 

(Needham et al., 2007), år 2011 har antal användare stigit märkbart till 800 miljoner 

användare världen över (Facebook, 2011). Dessa siffror väcker ett intresse i att undersöka om 

andra faktorer än extraversion/introversion och självkänsla kan påverka ett känslomässigt 

engagemang i Facebook. I framtida studier skulle det vara intressant att undersöka andra 

personlighetsfaktorer, till exempel neuroticism eller openness, för att se om det finns någon 

koppling mellan dessa faktorer och känslomässigt Facebook-engagemang. Det hade även 

varit intressant att undersöka olika åldersgrupper för att se om ålder är relaterat till hur 

känslomässigt bunden individer är till Facebook, samt även undersöka olika kulturer i världen 

för att se hur dessa skiljer sig åt med avseende på personlighet, självkänsla och känslomässigt 

engagemang i Facebook.  
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Kön:  Kvinna ☐  Man ☐ 
 
Ålder: _______________år 
 
 
1. Har du ett Facebook-konto?  Ja ☐  Nej ☐ 
(Om du svarar nej på denna fråga, gå vidare till del 2) 
 
 
2. Hur många vänner har du på Facebook?  
 
0= 10 eller mindre ☐ 
1= 11-50 ☐ 
2= 51-100 ☐ 
3.=101-150 ☐ 
4= 151-200 ☐ 
5= 201-250 ☐ 
6= 251-300 ☐ 
7= 301-400 ☐ 
8= Mer än 400 ☐ 
 
3. Under den senaste veckan, ungefär hur många minuter per dag spenderar du på Facebook? 
 
Mindre än 10 min/dag ☐    
10 till 30 min/dag ☐   
31- 60 min/dag ☐  
1 till 2 h/dag ☐    
2h till 3 h/dag ☐   
Mer än 3 h/dag ☐ 
 
 __________________________________________________________________________________________ 

Instämmer Instämmer Varken  Instämmer Instämmer  
  Inte alls inte eller  helt och hållet 
__________________________________________________________________________________________ 
 
4. Facebook är en del av  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
mina vardagliga aktiviteter 
__________________________________________________________________________________________ 
 
5. Facebook har blivit en del ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 av min dagliga rutin 
__________________________________________________________________________________________ 
 
6. Jag känner mig bortkommen  
om jag inte har loggat in  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
på Facebook på ett tag. 
__________________________________________________________________________________________ 
 
7. Jag skulle bli ledsen  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
om Facebook stängdes ned. 
__________________________________________________________________________________________ 
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Del 2  
  Instämmer Instämmer Varken  Instämmer Instämmer  
  Inte alls inte eller  helt och hållet 
__________________________________________________________________________________________ 
 
1. Jag anser att jag  
har ett värde, åtminstone  
ett lika stort värde  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
som alla andra människor  
__________________________________________________________________________________________ 
 
2. Jag anser att  
jag har ett antal  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
goda egenskaper.  
__________________________________________________________________________________________ 
 
3. För det mesta  
känner jag mig   ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
misslyckad. 
__________________________________________________________________________________________ 
 
4. Jag kan göra saker  
lika bra som de  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
flesta andra.  
__________________________________________________________________________________________ 
 
5. Jag anser att  
jag inte har mycket ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
att vara stolt över. 
__________________________________________________________________________________________ 
 
6. Jag har en positiv  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
bild av mig själv.  
__________________________________________________________________________________________ 
 
7. På det stora hela 
är jag nöjd   ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
med mig själv. 
__________________________________________________________________________________________ 
 
8. Jag önskar att  
jag kunde ha större  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
respekt för mig själv.  
__________________________________________________________________________________________ 
 
9. Jag känner mig ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 värdelös ibland. 
__________________________________________________________________________________________ 
 
10. Ibland känner jag  
att jag inte duger. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
__________________________________________________________________________________________ 
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Instämmer Instämmer Varken  Instämmer Instämmer  

  Inte alls inte eller  helt och hållet 
__________________________________________________________________________________________ 
 
11. Jag tycker om att 
ha mycket folk  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐  
omkring mig. 
__________________________________________________________________________________________ 
 
12. Jag har lätt för att skratta. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
13. Jag anser mig  
inte vara särskilt  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
  
lättsamt lagd. 
__________________________________________________________________________________________ 
 
14. Jag vill vara där 
 det händer något. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
15. Jag föredrar vanligen  
att göra saker på egen hand. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
__________________________________________________________________________________________
_ 
 
16. Jag känner ofta   
att jag är full av energi. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
17. Jag är en gladlynt 
 och livlig person. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
__________________________________________________________________________________________
_ 
 
18. Jag är inte en  
gladlynt optimist. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
19. Tempot är högt i mitt liv.  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
20. Jag är en  
mycket aktiv person. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
21. Jag går hellre  
min egen väg än ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
leder andra.  
__________________________________________________________________________________________ 
 
22. Jag tycker  
verkligen om   ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
att prata med folk.  
__________________________________________________________________________________________ 
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