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Abstract 

The aim of this study is to examine how self-esteem is related to usage of social media, and if there are any 

gender differences between boys and girls regarding self-esteem, spent time and behavior on social media.  

The questions to be answered are: 

(I) Is there a relation between self-esteem and spent time on social media? 

(II) Is there a relation between self-esteem and active usage of social media? 

(III) Is there a difference in self-esteem between active and passive users of social media? 

(IV) Is there a difference between girls and boys regarding self-esteem, spent time and 

behavior on social media? 

The study has a quantitative approach and the material was collected by using surveys. The sample consisted 

of 140 adolescents (age 13-16) and was selected through a convenience sample. The participants filled in the 

survey during class. The survey was a compilation of three different measuring instruments; Rosenberg Self-

Esteem scale (RSES), Social Media Engagement Questionnaire (SMEQ) and Passive and Active Facebook 

Use Measure (PAUM). The answers were processed statistically with correlation analyses and t-test. 

 

The result showed weak negative correlations between self-esteem and the three variables spent time, active 

social usage respective active non-social usage. The result didn’t show any significant difference between 

passive and active users. Boys reported higher levels of self-esteem than girls. Girls reported higher levels of 

passive usage, active social usage and active non-social usage. 

 

A possible conclusion could be that there is a connection between social media usage and self-esteem. 

The result in this study showed that large amount of social media usage could be related to lower self-

esteem. There seems to be a difference between boys and girls regarding self-esteem and social media 

usage. Further research on the younger generation is needed to find out how the young individual 

could use social media in ways that promotes self-esteem. 
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Sammanfattning 

Syftet är att undersöka hur självkänsla är relaterat till användandet av sociala medier, samt om det föreligger 

några skillnader mellan pojkar och flickor gällande självkänsla, spenderad tid på och beteende i sociala 

medier. Frågorna som ska besvaras är: 

(I) Finns det ett samband mellan självkänsla och spenderad tid på sociala medier? 

(II) Finns det ett samband mellan självkänsla och aktiv användning av sociala medier? 

(III) Finns det en skillnad i självkänsla mellan aktiva och passiva användare av sociala medier? 

(IV) Finns det en skillnad mellan flickor och pojkar gällande självkänsla, spenderad tid på och 

beteende i sociala medier? 

Studien utgår från en kvantitativ ansats och materialet samlades in med hjälp av enkäter. Urvalet bestod av 

140 stycken ungdomar (13–16 år) och valdes ut genom ett bekvämlighetsurval. Deltagarna fyllde i enkäten 

under lektionstid. Enkäten var en sammanställning av tre olika mätinstrument, RSES (Rosenberg Self-

Esteem scale), Social Media Engagement Questionnaire (SMEQ) och Passive and Active Facebook Use 

Measure (PAUM). Enkätsvaren bearbetades slutligen statistiskt med korrelationsanalyser och t-tester. 

 

Resultatet visade på svaga negativa samband mellan självkänsla och de tre variablerna spenderad tid, aktiv 

social användning respektive aktiv icke-social användning. Resultatet visade inte på någon signifikant 

skillnad mellan passiva och aktiva användare. Pojkar rapporterade högre nivåer av självkänsla än flickor. 

Flickor rapporterade högre nivåer av passiv användning, aktiv social användning och aktiv icke-social 

användning än pojkar. 

 

En möjlig slutsats är att det finns en koppling mellan användningen av sociala medier och individens 

självkänsla. Resultatet i denna studie visade på att hög användning av sociala medier kan vara relaterat till en 

sämre självkänsla. Det verkar även finnas tendenser till skillnader mellan pojkar och flickor gällande både 

självkänsla och användningen av sociala medier. Det behövs ytterligare forskning på den yngre generationen 

för att ta reda på hur den unga individen kan använda sociala medier på ett sätt som främjar självkänslan. 
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1 Inledning 

“Ingen människa är en ö” (Donne, 1975) 

En stor del av den sociala interaktionen sker idag via sociala medier och inte längre enbart 

ansikte mot ansikte. Många har börjat ersätta sina sociala liv med ett evigt scrollande i den 

digitala världen (Wincent, 2015). Även i skolorna är mobilerna vardag och påverkar med 

största sannolikhet elevernas liv och lärande.  Men på vilket sätt? Nationalencyklopedin 

(2019) definierar sociala medier som samlingsnamnet för kommunikationskanaler som tillåter 

användare att interagera med varandra genom till exempel text, bild eller ljud. Instagram är en 

relativt ny social plattform som det forskats relativt lite kring. Den största delen av 

forskningen kring sociala medier har fokuserat på Facebook. Instagram förvärvades av 

Facebook 2012 och har vuxit i popularitet med över en miljard aktiva användare i juni 2018. 

Mer än hälften av ungdomarna i åldern 18–29 i USA rapporterade att de använde sig av 

Instagram (Royal Society for Public Health, 2017). 

   Sociala medier som fenomen är nytt, och effekterna som de har på den mentala hälsan är 

fortfarande oklara även om det finns forskning redan nu. Royal Society for Public Health 

(2017) beskriver att ungdomen är en känslig tid för social och känslomässig utveckling. Det 

anses därför vara viktigt att vidare utforska området sociala medier och dess påverkan på den 

unga individen. 

   En del av debatten kring sociala medier handlar om att de har en negativ påverkan på oss 

människor (Mackson, Brochu & Schneider, 2019). Är det verkligen så? Eller finns det även 

fördelar? Mobilen har blivit mångas “nalle” som bärs med under hela dagen (några sover till 

och med tillsammans med den).  Anders Hansen (2019), som är författare inom hälsa och 

digitalisering, har bland annat givit ut boken Skärmhjärnan, där han förklarar vilka 

konsekvenser den ständiga uppkopplingen har på vår hjärna och vårt mående. Han menar att 

det kan påverka individens självförtroende negativt, men att det inte heller är alla som mår 

dåligt av sociala medier. 

   En annan tongivande författare på området är Patrik Wincent (2015), som givit ut boken 

Den digitala drogen, där han presenterar både fördelar och nackdelar med sociala medier. En 

fördel är att människor idag har möjlighet att ha kontakt med vänner och släktingar runtom i 

världen. Sociala medier gör det även möjligt att prata om saker som det kanske skulle ha varit 

svårt och obehagligt att kommunicera direkt, i verkliga livet. Wincent (2015) beskriver vidare 

hur sociala medier har gjort det möjligt för människan att skapa förståelse för andra 
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människor och kulturer, samt öppnat upp för att kommunicera mer öppet kring politik och 

problem som finns i samhället. Han beskriver också sociala mediers baksidor. Det har för 

många blivit väldigt viktigt att visa upp en fasad med positiva bilder om sitt egna liv – bilder 

som kanske inte speglar ens verkliga liv och mående. Det är bilder som i sin tur kan komma 

att generera ångest för andra. Gräset är alltid grönare på andra sidan och kontrasterna med den 

egna verkligheten kan kännas stor i jämförelse. Det finns risk att ytan blir viktigare än 

essensen. Människan är ett flockdjur som har ett starkt socialt behov. Sociala medier kan till 

viss del tillfredsställa detta behov menar Wincent (2015), men kan aldrig helt tillgodose det 

djupaste behovet av känslomässig kontakt som vi människor har. Lösningen är istället att 

lägga ifrån sig mobilen och spendera mer tid med vänner i den fysiska världen. 

   Det är viktigt att förstå konsekvenserna av detta nya digitala verktyg som skolungdomar 

idag har tillgång till - inte minst när det kommer till mobbning, vilket idag inte bara utförs 

ansikte mot ansikte utan även i stor utsträckning över nätet. Byrne, Vessey och Pfeifer (2017) 

tar upp hur nätmobbning påverkar eleverna psykologiskt, och menar att det kan leda till 

ätstörningar och psykosomatiska symptom som nedstämdhet och oro. Nätmobbning har visat 

sig vara vanligare på högstadiet än i mellanstadiet. En stor andel av eleverna i studien ansåg 

att det inte var värt att anmäla mobbning till vuxna, eftersom det inte skulle göra någon 

skillnad. Enligt Byrne et al. (2017) bör lärare och föräldrar få ökad kunskap kring hur sociala 

medier kan påverka ungdomar. 

   Då olika individer använder sociala medier på olika sätt vore det intressant att undersöka 

om individens syn på sig själv är kopplat till dennes användning av, och beteende i sociala 

medier.  Kan individens självkänsla kopplas till hur mycket tid den ägnar medierna? Och på 

vilket sätt är självkänslan kopplat till hur aktiv eller passiv individen är i sociala medier? 

Sådana forskningsfrågor är relevanta för att undersöka den nya tidens kommunikationskanaler 

och dess påverkan på ungdomars hälsa. 

2 Kunskapsöversikt 

Det finns en stor mängd forskning som har undersökt sociala mediers påverkan på dess 

användare. Studier visar på både fördelar och nackdelar på individens subjektiva 

välbefinnande och självkänsla. Nedan definieras först självkänsla och därefter beskrivs delar 

av tidigare forskning kring sociala medier och dess påverkan på individens hälsa och mående. 



 7 

2.1 Självkänsla 

Den vanligaste definitionen av självkänsla är att det är individens positiva eller negativa 

attityd till sig själv – ofta i litteraturen refererad som självkänsla/ global självkänsla (Tafarodi 

& Swann, 1995). En person med hög självkänsla har hög självrespekt och ser sig själv som en 

värdefull individ. Utifrån tanken om självkänsla som en attityd utvecklade Rosenberg (1965) 

den idag mest använda skalan, Rosenberg Self Esteem Scale, som mäter den globala 

självkänslan. Den globala självkänslan utvecklas tidigt i livet och är ett resultat av biologiskt 

temperament och sociala miljöfaktorer. Den påverkar i sin tur individens självutvärderingar 

inom olika områden. Individer med hög självkänsla har förmågan att använda strategier som 

förbättrar, skyddar och bibehåller höga känslor av självvärde. De har också lättare för att ta 

kritik utan att det i lika hög utsträckning, som för de med låg självkänsla, påverkar deras 

känslor av självvärde (Tafarodi & Swann, 1995). 

   Ett annat koncept är prestationsbaserad självkänsla, som handlar om i vilken grad individen 

definierar sitt eget värde utifrån sina prestationer. Det finns en skala kallad Performance-

based self- esteem (PBSE) som består av fyra olika frågor: ”Jag tror att jag ibland försöker 

visa mitt värde genom att vara kompetent”, ”Ibland behöver jag vara bättre än andra för att 

känna mig värdefull själv”, ”Ibland känner jag mig besatt av att uppnå något av värde” och 

”Min självkänsla är alltför beroende av mina dagliga prestationer”. Utmattning tenderar att 

drabba de individer som definierar sig själva och sitt eget värde utifrån sina prestationer 

(Hallsten, Josephson & Torgén, 2005). 

2.2 Aktiva och passiva användare 

Forskning har visat att hur individen använder sociala medier – om individen engagerar sig 

aktivt eller passivt – är en nyckelvariabel för att förstå hur sociala medier påverkar det 

subjektiva välbefinnandet. Aktivt användande handlar om att kommunicera direkt med andra 

genom att bland annat göra statusuppdateringar, chatta, kommentera och dela material. 

Passivt användande innebär att konsumera andra människors material utan att kommunicera 

med dem. Passiva aktiviteter kan vara att scrolla i flödet, samt att observera andra människors 

profiler och bilder utan att kommentera. Aktiva och passiva användare går dock inte att helt 

separera, då aktiva användare även passivt måste konsumera andra människors material 

(Hanley, Watt & Coventry, 2019). 
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2.2.1 Uppehåll från sociala medier 

Att ta ett uppehåll från sociala medier är ett nytt fenomen. Tidigare forskning har visat att 

individer som väljer att ta en paus gör så på grund av faktorer såsom social oro, känslor av 

meningslöshet, negativa sociala jämförelser, samt interpersonella konflikter. Att ta en paus 

från sociala medier innebär att både negativa och positiva effekter försvinner tillfälligt för 

individen (Hanley et al., 2019). 

    Hanley et al. (2019) undersökte effekten av att ta en paus från sociala medier på det 

subjektiva välbefinnandet. Resultatet visade att ett uppehåll från sociala medier ledde till 

negativa effekter på välbefinnandet för de som var aktiva användare, men inga signifikanta 

effekter för passiva användare. 

2.3 Fördelar med sociala medier 

2.3.1 Socialt stöd 

Sociala medier har visat sig ha positiva effekter utifrån att de ger ett socialt stöd. En studie av 

Sheldon och Bryant (2016) visar på hur sociala medier kan användas för att bibehålla 

relationer. Sainsbury och Benton (2012) menar att medierna gör det möjligt för individen att 

hålla kontakten med vänner över hela världen och att umgås online med vänner dagligen, 

vilka individen annars skulle träffa mindre frekvent. Genom medierna har individen möjlighet 

att få support och råd av vänner, samt dela sina upplevelser med dem (Dobrean & Pasarelu, 

2016). Antheunis et al. (2014) undersökte påverkan av sociala medier bland yngre tonåringar 

och fann att dessa hjälper tonåringar att möta nya vänner, hålla kontakten med vänner och 

förbättra kvaliteten på sina vänskapsrelationer. 

2.3.2 Socialt kapital och självkänsla 

Ellison, Steinfield och Lampe (2008) drar slutsatsen, utifrån sin forskning, att aktivt 

användande är relaterat till ett skapande och bevarande av socialt kapital vilket leder till ökad 

självkänsla och förbättrat subjektivt välbefinnande. Med subjektivt välbefinnande menas 

individens subjektiva värdering av sitt egna liv. De tillägger dock att det inte går att säga vad 

som är orsak och verkan. De fann att användning av Facebook var positivt relaterat till 

attityder och beteenden som förbättrar individens sociala kapital. Socialt kapital är de resurser 

som finns tillgängliga för individen genom ens sociala interaktioner. En individ med ett stort 

socialt nätverk har ett större socialt kapital.  

    Best, Manktelow och Taylor (2014) fann att sociala medier kan förbättra självkänslan 
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genom chattande och social support. Även en studie av Valkenburg et al. (2006) visade på en 

förbättrad självkänsla genom att individen fick positiv feedback på sin Facebook profil. 

2.4 Nackdelar med sociala medier 

2.4.1 Social jämförelse och självkänsla 

Sociala medier har även visat sig vara relaterat till nedstämdhet och oro. En av orsakerna till 

det är att individen gör sociala jämförelser. Social jämförelse kan leda till avundsjuka och 

förekommer främst hos passiva användare (Seabrook et al., 2016). Vannucci et al. (2017) drar 

slutsatsen att sociala medier kan leda till att individen börjar göra jämförelser med andra och 

därmed får intrycket av att andra är gladare än en själv. Lee (2014) fann en negativ relation 

mellan självkänsla och social jämförelse, det vill säga individer med lägre självkänsla 

tenderade att jämföra sig mer i sociala medier. Studien visade vidare på att sociala jämförelser 

kunde leda till orealistiska förväntningar på livet, och en ökad risk för att utveckla 

nedstämdhet eller oro. Royal Society for Public Health (2017) menar att oro som uppstår på 

grund av sociala medier kan påverka unga i så hög grad att de får svårigheter att ta sig till 

skolan. Sociala medier gör att unga människor utvecklar en hög självmedvetenhet och 

perfektionism, som i sig kan leda till sämre självkänsla. 

2.4.1 Ensamhet och isolering 

Det finns studier som påvisat att digitalt socialt nätverkande kan vara kopplat till känslor av 

ensamhet. Shensa, Sidani, Lin, Bowman och Primack (2017) fann en koppling mellan ett stort 

användande av sociala medier och upplevd social isolering. Det var dock oklart om det var 

individer som redan kände sig isolerade som använde sociala medier, eller om det var de 

sociala medierna i sig som gav upphov till denna känsla. Song, Zmyslinski-Seelig, Drent, 

Omori och Allen (2014) försökte reda ut de bakomliggande faktorerna till denna känsla av 

ensamhet. I metastudien fann de att individer som var blyga och saknade support i verkliga 

livet tenderade att vända sig till sociala medier för att kompensera denna brist. Primack et al. 

(2017) menar på att de som använder sociala medier mer frekvent har en tendens att ersätta 

sociala medier med möten i verkliga livet. Dessa personer utsätts för orealistiska 

porträtteringar av andra människor, vilka får personerna i fråga att känna att andra lever 

lyckligare liv tillsammans med vänner och det i sin tur kan leda till att individen känner sig 

mer socialt isolerad. 
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2.5 Teoretisk utgångspunkt 

2.5.1 Compassionfokuserad teori 

Inom Compassionfokuserad teori försöker man förklara människors mående och beteende 

utifrån tre olika system; utforskande/prestationssystemet, trygghetssystemet och hotsystemet. 

Det är en pedagogisk bild av verkligheten och självklart förenklad. Människan befinner sig 

hela tiden i något av dessa system, vilket på olika sätt påverkar individens tankar, känslor, 

beteenden och kroppsliga förnimmelser. Hotsystemet är kroppens försvars - och 

överlevnadssystem. Det systemet aktiveras snabbt och automatiskt vid upplevt hot. I 

hotsystemet präglas tänkandet av ältande, oro, dömande mot andra och självkritik. Kroppen 

utsöndrar då adrenalin och kortisol och känslor som aktiveras är ilska, rädsla och skam. 

Individen reagerar då med att gå till attack, fly eller undvika situationen (Viotti & Andersson, 

2013). 

    Då utforskande- och prestationssystemet är aktivt upplever individen känslor av intresse, 

nyfikenhet och engagemang. Kroppen utsöndrar det belönande hormonet dopamin och det är 

lätt att individen utvecklar ett beroende. Det kan handla om beroende av mat, spel, godis, 

shopping och droger. Ur ett evolutionärt perspektiv har systemet varit fördelaktigt då det leder 

till att människan motiveras att söka efter saker som mat och boplatser. Systemet utsöndrar 

dock enbart dopamin tillfälligt, vilket gör att beteendena behöver upprepas igen för att 

belöningen ska återkomma. När systemet är aktivt har individen mycket energi i kroppen. Om 

systemet är överaktivt kan individen känna sig trött och rastlös (Viotti & Andersson, 2013). 

    Det tredje systemet, trygghetssystemet, leder till känslor av lugn och välbehag, och 

fungerar som kroppens återhämtningssystem. Systemet aktiveras när individen känner 

samhörighet med andra människor och är nära människor de tycker om. Det aktiveras 

speciellt vid fysisk närhet. Systemet aktiveras även när individen inte gör någonting alls och 

inte utforskar/presterar eller upplever något hotfullt. Trygghetssystemet gör att individen 

känner compassion (medkänsla) mot sig själv och kan möta sig själv och andra med 

tolerans. Oxytocin och endorfiner utsöndras. Ett aktiverat trygghetssystem är nödvändigt för 

att få en balans mellan aktivitet och vila och är ett system som leder till eftertanke 

och balanserar de andra två mer impulsiva och reaktiva systemen (Viotti & Andersson, 2013). 

2.5.2 Behovet av tillhörighet 

Människan har ett grundläggande behov av tillhörighet och enligt Mackson et al. (2019) kan 

sociala medier hjälpa till att uppfylla detta behov. Baumeister och Leary (1995) menar att 
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människor är motiverade att skapa och behålla interrelationella band. Behovet av tillhörighet 

är ett grundläggande motiv som påverkar människans beteende, känslor och tankar.  Det finns 

två kriterier som behöver vara uppfyllda för att behovet av tillhörighet ska tillgodoses. Det är 

dels frekventa positiva relationer och dels interaktioner som sker i en stabil och bestående 

miljö, i vilken individer ser till varandras välmående. Att ha interaktioner med frekvent olika 

partners är mindre tillfredsställande än upprepade interaktioner med samma person. En 

avsaknad av tillhörighet kan leda till svåra negativa effekter på hälsan.  

    Tidigare forskning inom motivationspsykologi har fokuserat på behovet av makt och 

prestation. Enligt Baumeister och Leary (1995) är behovet av tillhörighet direkt länkad till 

detta. Människan föredrar, till exempel, att prestera i närvaro av andra, snarare än att prestera 

i ensamhet. 

2.6. Syfte, frågeställningar och hypoteser 

Beteende i sociala medier består i denna uppsats utav tre variabler (aktiv social användning, 

aktiv icke-social användning, passiv användning). Aktiv användning består utav de två 

variablerna aktiv social användning och aktiv icke-social användning (se 3.3. Mätinstrument). 

Definitionen av en aktiv respektive passiv användare beskrivs vidare i avsnittet 3.3. 

Mätinstrument. 

2.6.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet är att undersöka hur självkänsla är relaterat till användandet av sociala medier, samt om det 

föreligger några skillnader mellan pojkar och flickor gällande självkänsla, spenderad tid på och 

beteende i sociala medier. Frågorna som ska besvaras är: 

(I) Finns det ett samband mellan självkänsla och spenderad tid på sociala medier? 

(II) Finns det ett samband mellan självkänsla och aktiv användning av sociala medier? 

(III) Finns det en skillnad i självkänsla mellan aktiva och passiva användare av sociala 

medier? 

(IV) Finns det en skillnad mellan flickor och pojkar gällande självkänsla, spenderad tid på och 

beteende i sociala medier? 
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2.6.2 Hypoteser 

Utifrån tidigare forskning formulerades följande hypoteser. 

Hypotes I. Ju mer tid individen spenderar på sociala medier desto bättre 

självkänsla.  Antheunis, Schouten och Krahmer (2014) undersökte påverkan av sociala 

medier bland yngre tonåringar och fann att ju mer tid som spenderades på sociala medier 

desto bättre kvalitéer hade individerna i sina relationer. De upplevde även att sociala medier 

gav dem en positiv känsla av att vara en del av ett sammanhang.  

Hypotes 2. Att vara en aktiv användare av sociala medier är relaterat till en högre 

självkänsla. Steinfield et al. (2008) drar slutsatsen att aktivt användande är relaterat till ett 

skapande och bevarande av socialt kapital, vilket leder till ökad självkänsla och förbättrat 

subjektivt välbefinnande. De använde ett instrument som de kallade Facebook intensity scale, 

där de mätte hur många vänner individen hade på Facebook, i vilken grad individen använde 

Facebook som daglig rutin, individens upplevelse av att känna sig avstängd vid utloggning 

från Facebook samt i vilken grad individen upplevde att Facebook bidrog till ett meningsfullt 

sammanhang. 

Hypotes 3. En aktiv användare av sociala medier har högre självkänsla än en passiv 

användare. Forskning har visat på att passiva användare, som bara tittar på andras material 

och inte lägger upp eget eller deltar i diskussioner, mår sämre än de aktiva användare som 

lägger upp bilder och kommunicerar med andra. Burke, Marlow och Lento (2010) visar på att 

direkt kommunikation på sociala medier är förknippat med känslor av social tillhörighet och 

färre känslor av ensamhet. Individer som var passiva i sociala medier och konsumerade stora 

mängder av andras material, utan att lägga upp eget, minskade sitt sociala kapital och ökade 

sin ensamhet. Orsaken kan vara att passiva användare jämför sig med de som lägger upp 

orealistiskt positiva presentationer och drar slutsatsen att andra är lyckligare än en själv. Det 

kan i sig skapa depression och avundsjuka och försämra det subjektiva välbefinnandet 

(Hanley et al., 2019).  Zongchao Li (2016) undersökte relationen mellan passiv och aktiv 

användning av sociala medier i relation till självförverkligande. De fann att aktiva användare 

upplevde en högre grad av självförverkligande på grund av att de upplevde att de bemästrade 

den virtuella sfären (sociala medier), genom att vara engagerade. 

Hypotes 4. Det finns ingen skillnad mellan pojkar och flickor gällande beteende i sociala 

medier. Hypotesen stöds av en studie av Hanley et al. (2019) som inte fann någon skillnad 
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mellan män och kvinnor gällande deras aktiva användning av sociala medier (kommentera, 

chatta, dela material). 

Hypotes 5. Pojkar har högre självkänsla än flickor. Studier har visat på att män tenderar att ha 

en högre självkänsla än kvinnor - något som visat sig vara gällande i många kulturer världen 

över. Exempelvis, en studie av Bleidorn et al. (2015), som gjordes på 100 000 individer över 

Internet, visade att män generellt har en högre självkänsla än kvinnor. Deltagarna var från 48 

olika länder. 

Hypotes 6. Flickor spenderar mer tid på sociala medier än pojkar. Enligt Pew research center 

(2019) lägger kvinnor ner mer tid på sociala medier än vad män gör. År 2010 var 39 procent 

av de amerikanska männen aktiva på minst en social media plattform, medan siffran för 

kvinnor låg på 50 %. År 2019 var siffran för männen 65 procent, och för kvinnorna 78 %. 

3. Metod 

3.1 Ansats och val av metod 

Studien utgår från en kvantitativ ansats i syfte att skapa en bredare bild av verkligheten och 

undersöka fenomen som eventuellt skulle kunna vara allmängiltiga.  Studiens syfte var främst 

att undersöka eventuella tendenser och är tänkt som en inspiration för framtida forskning. Då 

urvalet inte valdes slumpmässigt, samt är litet i storlek, kan resultatet inte generaliseras till 

hela populationen ungdomar.  Frågeställningarna formulerades främst i termer av ”finns det 

ett samband…?” och ”vad är skillnaden...?”, och då lämpar det sig med en kvantitativ ansats. 

Metoden som valdes var en enkätundersökning, vilken möjliggjorde att en stor mängd 

information kunde samlas in på kort tid. Det finns en viss osäkerhet vid insamlande av 

information i kvantitativa studier. Vad som görs är att en variabel operationaliseras till olika 

typer av siffror, dvs. mätbara variabler. Det blir då vissa kvalitativa aspekter som inte kommer 

fram i undersökningen (Patel & Davidsson, 2011). Nackdelen med kvantitativ ansats är alltså 

att materialet kan bli ytligt och leda till bristande djupgående information kring deltagarnas 

tankesätt.  I en framtida studie skulle enkäten kunna utvecklas med fler kvalitativa frågor, 

samt kompletteras med intervjuer (Patel & Davidsson, 2011). 

3.2 Urval och procedur 

Deltagarna rekryterades via ett bekvämlighetsurval där två skolor i Stockholmsförorten 

valdes, vilka författarna hade personliga kopplingar till. Den urvalsmetod som kändes rimlig 
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resursmässigt för att nå ut till så många elever som möjligt. Studien syftar alltså inte till att 

göra några generaliseringar till populationen i stort, utan mer att visa på tendenser. Det krävs 

en mer systematisk urvalsmetod, samt fler deltagare för att kunna göra vidare 

generaliseringar. 

   Målgruppen var högstadieelever, där majoriteten använde sociala medier. Av totalt 140 

deltagare var det 132 stycken som uppgav att de använde sociala medier (drygt 94 %). Av de 

sju som uppgav att de inte använde sociala medier, var det tre stycken som ändå uppgav att de 

spenderar en viss tid på sociala medier under veckan. 

   Majoriteten av gruppen var i 15-årsåldern (drygt 81 %) men det fanns ett tiotal 14 åringar, 

fem stycken 16-åringar och en 13 åring. Två elever uppgav en orimlig ålder och deras åldrar 

togs inte med i statistiken. 45 % var flickor och 51,5 % var pojkar. Tre stycken elever 

identifierade sig som ”Annat”. Två stycken hade missat att fylla i könstillhörighet. 

Enkäterna delades ut i elevernas egna klassrum och fylldes i med penna.  Innan de fyllde i 

enkäten informerades de muntligt om enkätens syfte, samt om att deltagande i 

undersökningen var frivilligt. Det tog i snitt 10–15 minuter att fylla i enkäten. Det gjordes 

även en pilotstudie på två stycken vuxna individer innan undersökningens start. 

3.3 Mätinstrument 

Enkäten bestod av fyra separata delar med totalt 30 stycken frågor (se bilaga 2). Första delen 

inkluderade demografisk information gällande kön och ålder, samt en ja- eller nej fråga 

gällande om individen använder sociala medier eller inte. De tre resterande delarna bestod av 

Rosenberg Self-Esteem scale (RSES), Social Media Engagement Questionnaire (SMEQ) och 

en reviderad version av Passive and Active Facebook Use Measure (PAUM). Samtliga skalor 

översattes till svenska av författarna. Enkäten bestod även av ett försättsblad med information 

kring studiens syfte, e-mailadress till en av författarna samt information om att deltagandet 

var frivilligt. 

   RSES är ett instrument som mäter individens självkänsla, det vill säga individens totala 

värdering av sig själv (Rosenberg, 1965). Testet innehåller tio olika påståenden och besvaras 

utifrån en fyrgradig skala från 1 (instämmer helt) till 4 (instämmer inte alls). De negativa 

påståendena vändes om poängmässigt och ett medelvärde för respektive respondent togs fram.  

Hög poäng indikerar en hög självkänsla. Den interna reliabiliteten var hög (Cronbach’s α = 

0.91). 

   SMEQ (Przybylski, Murayama, DeHaan, & Gladwell, 2013) avser att mäta spenderad tid på 

sociala medier genom att individen får uppskatta hur ofta den använder sociala medier vid 
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läggdags, vid uppvaknandet, samt vid frukost, lunch och middag (från ingen gång, 0, till varje 

dag, 7). En hög poäng är relaterat till en hög användning av sociala medier. Den interna 

reliabiliteten var god (Cronbach’s α = 0.72). 

    PAUM (Gerson, Plagnol, & Corr, 2017) avser att mäta beteende i sociala medier genom att 

mäta hur ofta individen - från aldrig till väldigt ofta på en femgradig skala – utför vissa 

aktiviteter på sociala medier. En revidering gjordes av PAUM där frågan ”skapar event…” 

togs bort för att anpassas till målgruppen och för att göra den gällande för fler sociala medier 

än enbart Facebook. Instrumentet består av tolv frågor som delas in i tre olika kategorier: 

aktiv social användning (fem frågor), aktiv icke-social användning (tre frågor) och passiv 

användning (fyra frågor). Dessa tre variabler kommer i uppsatsen benämnas som beteende i 

sociala medier.  De två variablerna aktiv social användning och aktiv icke-social användning 

benämns som aktiv användning.   Aktiv social användning handlar om att lägga upp 

statusuppdateringar, kommentera andras material och att chatta, medan aktiv icke-social 

användning handlar om att inte interagera direkt socialt utan att gå via ett medium, såsom att 

lägga upp videos och att tagga foton och videos. Passiv användning handlar om att bläddra 

passivt i flödet, enbart i observerande syfte utan att bidra med något eget material. Den 

interna reliabiliteten var god (aktiv social användning α = 0.8, aktiv icke-social användning α 

= 0.79, passiv användning α = 0.75). Faktorerna i PAUM var distinkta, men korrelerade. De 

två aktiva faktorerna, aktiv social användning och aktiv icke-social användning var starkt 

korrelerade (r= 0.68, p <0.001) vilket visar på likheten mellan koncepten. Passiv användning 

korrelerade starkt med aktiv social användning (r= 0.64, p <0.001) och korrelerade måttligt 

med aktiv icke - social användning (r =0.39, p < 0.001). Att faktorerna korrelerar är förväntat 

då alla mäter aktivitet i sociala medier. Måttliga korrelationer visar på att faktorerna är 

relaterade, men mäter olika koncept. Det är samma resonemang som görs av Gerson et al. 

(2017). Frågorna i enkäten utformades med en hög grad av strukturering, det vill säga med 

fasta svarsalternativ, där deltagarna har mindre utrymme att tolka och svara fritt. 

Svarsalternativen varierades också, så att deltagarna inte skulle fastna i ett visst svarsmönster 

(Patel & Davidsson, 2011). 

3.4 Analys av data 

Data bearbetades och analyserades i statistikprogrammet SPSS Statistics Data Editor version 

25. Då all data kodats in i SPSS togs det fram ett medelvärde för respektive mätinstrument 

som användes vid korrelationsanalysen. Då delar av data var på ordinalnivå användes vid 

korrelationsanalysen det icke parametriska måttet Spearmans rangkorrelation. Analysen 
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undersökte korrelation mellan självkänsla och spenderad tid på sociala medier, samt mellan 

självkänsla och aktiv social användning - respektive aktiv icke-social användning. 

För att undersöka den diskriminanta validiteten för PAUM användes Pearsons 

korrelationskoefficient. Ett Cronbach’s alpha utfördes på alla mätinstrument för att säkerställa 

reliabiliteten.  

     Urvalet delades av författarna in i grupper (se Figur 1). Ett medelvärde togs fram mellan 

variablerna aktiv social användning och aktiv- icke social användning och det skapades en ny 

variabel som benämndes aktiv social/ icke-social användning. Den ena gruppen (aktiva 

användare) bestod av de som hade tre poäng eller mer på passiv användning, samt tre poäng 

eller mer på aktiv social / icke- social användning. Den andra gruppen (passiva 

användare) bestod av de som hade tre poäng eller mer på passiv användning och mindre än tre 

poäng på aktiv social / icke social användning. De individer som låg under tre poäng på 

passiv samt aktiv social / icke- social användning uteslöts. 

    För att undersöka skillnaden i självkänsla mellan aktiva och passiva användare användes 

det icke parametriska Mann-Whitney U-testet, då självkänsla inte var normalfördelat hos de 

aktiva användarna. Variabeln spenderad tid var både normalfördelade över kön och på 

kvotnivå. Det gjordes därför ett parametriskt oberoende t-test.  Passiv användning, aktiv 

social användning, aktiv icke-social användning och självkänsla ligger alla på ordinalnivå och 

undersöktes med hjälp av det icke- parametriska Mann-Whitney U-testet. 

 

 

Figur 1.  Indelning av aktiva och passiva användare utifrån poäng på variablerna passiv användning 

och aktiv social/ icke-social användning. Individerna som befinner sig i de två rutorna till vänster 

uteslöts helt. 
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3.5 Bortfall 

Av totalt 140 deltagare var det ett externt bortfall. Där det fanns för många interna bortfall 

inom ett mätinstrument räknades den delen av enkäten bort för individen. Med stöd av Peng, 

Harwell, Liou, och Ehman (2010) räknades svaren från det mätinstrumentet bort i de fall då 

antal missade frågor översteg 20 procent. Det var fyra deltagare som missat mer än 20 procent 

på något av mätinstrumenten. 

3.6 Överväganden 

De fyra forskningsetiska aspekterna togs i beaktning. Innan undersökningen informerades 

deltagarna om studiens syfte, utifrån informationskravet, samt att deltagandet var helt 

frivilligt, utifrån samtyckeskravet. De informerades också om att deltagandet var anonymt, 

utifrån konfidentialitetskravet, samt att resultatet endast skulle användas i C-uppsatsen, utifrån 

nyttjandekravet (Patel & Davidsson, 2011). Eleverna blev även informerade om att frågorna 

kunde vara känsliga och att det var viktigt att säga till om de var någon fråga som var svår att 

förstå. Information kring undersökningen skickades ut till föräldrarna i klassernas veckobrev 

en vecka innan.  

    De tre mätinstrumenten är i sin originalversion på engelska. Då studien gjordes på 

svensktalande elever så var instrumenten SMEQ och PAUM tvungna att översättas till 

svenska vilket gjordes av författarna själva. Det kan i sig påverka instrumentets validitet och 

reliabilitet, vilket får tas i beaktning. Översättningen anpassades även till ett språkbruk som 

passar en ungdom, för att frågorna i sådan liten mån som möjligt skulle kunna missuppfattas. 

3.7 Validitet 

För att säkerställa att validiteten skulle bli så god som möjligt användes redan beprövade och 

validerade mätinstrument. Rosenberg Self-Esteem skalan är utvecklad av sociologen Morris 

Rosenberg. (Rosenberg,1965). Validiteten och reliabiliteten är tidigare dokumenterad 

(Webster, Smith, Brunell, Paddock & Nezlek, 2017). Skalan är översatt till 28 olika språk och 

använd av 53 nationer (Schmitt & Allik, 2005). SMEQ skalan är använd i tidigare validerade 

och reliabla studier (Al-Menayes, 2015). PAUM som är inspirerarad av Facebok Activity 

Questionnaire anses var reliabelt och validerat enligt Gerson et al. (2017). 
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4. Resultat 

RSES, SMEQ och PAUM summerades genom att medelvärdet för respektive mätinstrument 

räknades ur. Övergripande deskriptiv statistik för hela urvalet presenteras i tabell 1. Tabellen 

visar medelvärden och standardavvikelse för respektive variabel. 

 

 
Min Max Medelvärde Standardavvikelse 

Passiv 1 5 3.41 0. 9 

Aktiv social 1 5 2.93 0.89 

Aktiv icke-social 1 5 2.05 1 

Spenderad tid 0 7 3.51 1.73 

Självkänsla 1 4 3.05 0.67 

Tabell 1. Deskriptiv statistik för hela urvalet 

4.1 Relationen mellan självkänsla och spenderad tid 

Resultat visade på en tendens till negativt samband mellan självkänsla och spenderad tid (r = - 

0.149, p= 0.08). 

4.2 Relationen mellan självkänsla och aktiv social samt icke-social 

användning 

Resultatet visade på negativa samband mellan självkänsla och aktiv social användning (r = - 

0.26, p = 0.002) respektive aktiv icke-social användning (r = - 0.23, p = 0.007). 

4.3 Skillnader i självkänsla mellan passiva och aktiva användare 

Resultatet visade inte på någon signifikant skillnad mellan passiva och aktiva användare (U= 

858, p=0.41). 
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4.4 Skillnader mellan pojkar och flickor i självkänsla, spenderade tid 

och beteende i sociala medier 

Resultatet visade på skillnader mellan pojkar och flickor i självkänsla (U= 955, p < 0.001) , 

passiv användning (U=1126 , p < 0.001) , aktiv social användning (U = 1353, p < 0.001) samt 

en tendens till skillnad i aktiv icke-social användning (U= 1822, p = 0.083). 

Resultatet visade inte på någon signifikant skillnad i spenderad tid (t (131)= 0.977, p=0.33). 

Pojkar rapporterade högre nivåer av självkänsla (mean rank= 85.2) än flickor (mean rank= 

46.9). Flickor rapporterade högre nivåer av passiv användning (mean rank= 81.73), aktiv 

social användning (mean rank = 80.7) och aktiv icke-social användning (mean rank = 73.1) än 

pojkar (passiv användning, mean rank= 51.6, aktiv social användning, mean rank= 55.1, aktiv 

icke-social användning, mean rank = 61.7). 

5. Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur självkänsla är relaterat till användandet av sociala 

medier, samt om det föreligger några skillnader mellan pojkar och flickor i avseende på 

självkänsla, spenderad tid och beteende i sociala medier. 

5.1 Resultat och tidigare forskning 

Resultatet visade på en tendens till svaga negativa samband mellan självkänsla och spenderad 

tid. De individer som ägnar mer tid åt sociala medier tenderar alltså att ha något sämre 

självkänsla. Detta motsäger hypotes 1 som säger att ju mer tid individen ägnar åt sociala 

medier desto bättre självkänsla. Att en sådan hypotes gjordes var på grund av att det finns 

forskning som visat på att hög tidsanvändning av sociala medier kan leda till att individen 

bibehåller relationer och i och med det kan skapa ett stödjande socialt nätverk för sig själv 

(Antheunis et al., 2014; Sainsbury och Benton, 2012). Tidigare forskning har dock beskrivit 

att sociala medier kan leda till att individen börjar att göra sociala jämförelser (Lee, 2014; 

Seabrook et al., 2016; Vannucci et al., 2017). Detta kan vara en möjlig förklaring till det 

negativa sambandet mellan självkänsla och spenderad tid.  Resultatet skulle också kunna 

förklaras med hjälp av compassionfokuserad teori. Trygghetssystemet kan hamna i obalans 

om det är så att sociala medier inte tillgodoser individens djupaste behov av social kontakt 

(Viotti & Andersson, 2013; Wincent, 2015).  Hotsystemet skulle kunna aktiveras vid sociala 

jämförelser och påverka individens självkänsla negativt. Det skulle också kunna vara så att 

individen utsätts för olika former av mobbning i sociala medier (Byrne et al., 2017) vilket 
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aktiverar hotsystemet och påverkar individens självkänsla. Att spendera mycket tid i sociala 

medier skulle även kunna leda till att utforskandesystemet blir överaktivt med trötthet och 

rastlöshet som konsekvenser (Viotti & Andersson, 2013).  

    Resultatet visade på svaga negativa samband mellan självkänsla och aktiv social 

användning respektive aktiv icke-social användning. Detta stöder inte hypotes 2 som säger att 

individer med god självkänsla är de som är aktiva i sociala medier gällande att kommentera, 

gilla andras inlägg och att uppdatera statusen. Steinfield et al. (2008) drar slutsatsen att aktiv 

användning av sociala medier är förknippat med ett större socialt kapital och en bättre 

självkänsla. Även Burke et al. (2010) och Mackson et al. (2019) menar att sociala medier kan 

uppfylla människans grundläggande behov av tillhörighet - ett behov som enligt Baumeister 

och Leary (1995) kan kopplas ihop med självkänsla. Det negativa sambandet skulle återigen 

kunna förklaras utifrån att individen börjar att göra sociala jämförelser (Lee, 2014; Seabrook 

et al., 2016; Vannucci et al., 2017). Det negativa sambandet skulle även kunna förklaras 

utifrån konceptet prestationsbaserad självkänsla, på så vis att individen börjar att definiera sig 

själv utifrån den bekräftelse som fås på sociala medier (Hallsten et al., 2005). 

    Resultatet visade inte på någon signifikant skillnad mellan passiva användare och aktiva 

användare – enligt den gruppindelning som gjordes i denna uppsats. Det går alltså inte att 

uttala sig om någon eventuell skillnad.  Det kan vara så att indelningen av grupperna gjorts 

felaktigt och att individerna inte hamnat i rätt grupp utifrån deras aktiva och passiva 

beteenden. I figur 1 så är det uppenbart att de individer som ligger på gränsen mellan att vara 

en aktiv respektive en passiv användare är väldigt lika varandra i sitt beteende, men ändå 

placerade i två olika grupper. Det skulle eventuellt behövas göra en ny undersökning med 

frågor där det syns tydligare vilka individer som är passiva respektive aktiva användare av 

sociala medier.  

      Resultatet visade inte på någon signifikant skillnad i spenderad tid mellan pojkar och 

flickor. Tidigare forskning har visat att kvinnor i USA spenderar mer tid på sociala medier, än 

vad män gör (Pew research center, 2019). Ytterligare forskning krävs på området för att 

kunna säga att det, även i Sverige, är just kvinnor som spenderar mest tid på sociala medier.  

     Resultatet visade på skillnader mellan pojkar och flickor i aktiv icke-social användning, 

aktiv social användning och passiv användning. Alla dessa tre variabler är korrelerade och 

mäter alla aktivitet i sociala medier.  Flickor rapporterade högre nivåer i samtliga variabler. 

Detta motsäger hypotes 4, som menar att det inte finns någon skillnad gällande beteende i 

sociala medier. Om det är så att resultatet visar på en faktisk tendens, så skulle det kunna bero 

på att killar umgås mer med sina vänner i verkliga livet, och därmed har ett mindre behov av 
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att vara sociala i den digitala världen. Det skulle också kunna vara så att flickor har högre 

grad av prestationsbaserad självkänsla, och därmed är mer bekräftelsesökande i sociala 

medier.  Det krävs vidare forskning för att undersöka just beteenden i sociala medier utifrån 

ett könsperspektiv. 

      Resultatet visade på skillnader mellan pojkar och flickor i självkänsla. Pojkar rapporterade 

högre nivåer av självkänsla än flickor. Detta stöder hypotes 5 och tidigare forskning. Bleidorn 

et al. (2015) visade nämligen i sin stora tvärkulturella studie att män generellt har högre 

nivåer av självkänsla än vad kvinnor har. För att återigen koppla till compassionfokuserad 

teori, så skulle det kunna bero på att trygghetssystemet är mer aktivt hos unga killar och kan 

fungera som en buffert mot påfrestningar i sociala medier.  

    De två resultaten gällande de påvisade skillnaderna mellan pojkar och flickor i självkänsla 

och beteende i sociala medier motsäger Mackson et al. (2019) som anser att sociala medier 

hjälper individen att fylla behovet av tillhörighet. Då flickor är mer aktiva i sociala medier än 

vad pojkar är borde flickor enligt den teorin ha en bättre självkänsla än vad pojkar har. Det 

resonemanget förutsätter dock att det finns ett samband mellan variablerna, och att det inte 

finns någon bakomliggande faktor som påverkar.  Det skulle också kunna vara så att flickors 

lägre nivåer av självkänsla gör att de vänder sig till sociala medier för att kompensera (Song 

et al., 2014). En annan förklaring är att flickor – genom att vara mer aktiv i sociala medier – 

löper större risk för att bli utsatt för trakasserande beteenden, som i sin tur kan påverka 

självkänslan negativt (Byrne et al., 2017). 

       Utifrån tanken om att resultatet faktiskt visar på en verklig tendens, kan det vara värt att 

fundera på om det är sociala medier i sig som är orsaken till att individerna tenderar att ha en 

lägre självkänsla, eller om det är så att individer med sämre självkänsla vänder sig till sociala 

medier för att söka tillhörighet. Det sistnämnda stöds delvis av studien av Song et al. (2014), 

som menar att blyga individer som saknar support i dagliga livet vänder sig till sociala medier 

i hopp om att må bättre.  Det stöds även av Primack et al. (2017) som menar att de som redan 

lider av psykisk ohälsa har en tendens att använda sociala medier mer, för att skapa nya 

kontakter. Alternativt att det finns bakomliggande variabler som påverkar sambandet. 

5.2 Metoddiskussion 

Mätinstrumenten PAUM och SMEQ översattes till svenska. Det kan påverka både validiteten 

och reliabiliteten. PAUM reviderades dessutom genom att en fråga togs bort. Det hade även 

behövts göras en större pilotstudie på ungdomar för att minimera risken för missförstånd och 

därefter anpassa språkbruket i enkäten. PAUM är även anpassat för att mäta användningen av 
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just det sociala mediet Facebook. Det är viktigt att vara medveten om att det finns fler sociala 

medier än Facebook och Instagram som exempelvis Tiktok, Kik, Youtube och Snapchat. 

Dessa plattformar bör utforskas vidare då dessa sociala medier är olika varandra i sin struktur 

och säkerligen ger upphov till olika typer av tankar, känslor och beteenden hos användarna.  

    Det mätinstrument som användes var Rosenbergs skala, vilken mäter den globala 

självkänslan. Den globala självkänslan utvecklas tidigt i livet och är ett resultat av 

temperament och erfarenheter. På samma gång behövs det tas hänsyn till att eleverna som 

fyllde i enkäterna var påverkade av sin dagsform, vilket tillfälligt kan påverka deras uppmätta 

självkänsla.  

     Det är viktigt att fundera kring orsak och verkan, samt möjliga bakomliggande variabler 

som kan påverka resultatet. Det kan finnas olika faktorer såsom ålder, utbildning, och andra 

social faktorer, som kan leda till uppvisade samband mellan variabler (Psykologiguiden, 

2019). Det kan till exempel vara socioekonomiska förhållanden hos den begränsade mängden 

av elever som undersöktes som påverkar resultatet. 

5.3 Framtida forskning 

Självkänsla kan som tidigare beskrivit ses utifrån konceptet prestationsbaserad självkänsla, 

och i framtida forskning vore det intressant att undersöka denna självkänsla i relation till 

användningen av sociala medier.  Det vore också intressant att ta fram fler studier kring hur 

den globala självkänslan är relaterad till den prestationsbaserade självkänslan. 

5.4 Slutsats 

 

En möjlig slutsats är att det finns en koppling mellan användningen av sociala medier och 

individens självkänsla. Resultatet i denna studie visade på att stor användning av sociala medier kan 

vara relaterat till en sämre självkänsla. Det verkar även finnas skillnader mellan pojkar och flickor 

gällande både självkänsla och användningen av sociala medier. En god självkänsla handlar om att 

värdera sig själv högt, vilket skulle kunna kopplas ihop med att ha en god balans mellan de tre 

systemen enligt compassionfokuserad teori. Sociala medier skulle på så vis kunna ge både fördelar 

och nackdelar beroende på vilka system som aktiveras hos den enskilda individen i samband med 

användandet. Det behövs ytterligare forskning på den yngre generationen för att ta reda på hur den 

unga individen på bästa sätt kan använda sociala medier på ett sätt som främjar självkänslan. 
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

Syftet är att undersöka hur självkänsla är relaterat till användandet av sociala medier, samt om det föreligger 

några skillnader mellan pojkar och flickor i avseende på självkänsla, spenderad tid på och beteende i sociala 

medier. Frågorna som ska besvaras är: 

(I) Finns det ett samband mellan självkänsla och spenderad tid på sociala medier? 

(II) Finns det ett samband mellan självkänsla och aktiv användning av sociala medier? 

(III) Finns det en skillnad i självkänsla mellan aktiva och passiva användare av sociala medier? 

(IIII) Finns det en skillnad mellan flickor och pojkar gällande självkänsla, spenderad tid på och 

beteende i sociala medier? 

Vilka sökord har du använt? 

self-esteem, passive and active usage, social media, social media addiction, mental health, 

adolescents, life satisfaction, internet, teenagers, rosenberg self-esteem scale, social 

comparison, social support, social media break, loneliness, social isolation, Instagram, 

SMEQ, anxiety, depression 

 

Var har du sökt? 

Discovery- databas 

 

Sökningar som gav relevant resultat 

 

Discovery: Passive and active social media usage* 

Discovery: Rosenberg self-esteem scale* 

Discovery: Life satisfaction adolescents, social support, depression, anxiety* 

Discovery: Social comparison, depression, social media* 

Discovery: social media break* 

Discovery: social media addiction* 
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Kommentarer 

Det fanns forskning, men främst på vuxna individer och universitetsstudenter. Tillgången 

på studier som har gjorts på populationen ungdomar var svårare att finna. Självkänsla 

kopplat till sociala medier var också svårt att finna. 
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Bilaga 2 

 

Enkätundersökning kring sociala medier och hälsa 

Vi heter Adina Lerjefelt och Erik Selin och studerar på 

Gymnastik - och idrottshögskolan. Nu går vi näst sista 

terminen och håller på att skriva vårt examensarbete. 

Syftet med denna enkät är att undersöka hälsa i 

relation till sociala medier. Er kunskap och era 

erfarenheter kommer att vara en stor tillgång för vår C-

uppsats. 

Enkäten är helt anonym och du får själv välja om du vill 

fylla i den eller inte. Vi hoppas såklart att så många som 

möjligt vill delta i undersökningen.☺ 

Om ni har några frågor om enkäten är det bara maila: 

adinaler@gmail.com 

Tack! 

 

 

 

mailto:adinaler@gmail.com
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Tjej     

Kille 

Annat 

 

Ålder: ………. år 

 

Använder du sociala medier? 

 

Ja  

Nej  

 

Fyll i med ett kryss hur väl påståendena stämmer in på dig. 

I stort är jag nöjd med mig själv. 

……. Instämmer helt 

……. Instämmer 

……. Instämmer inte 

……. Instämmer inte alls 

Ibland tycker jag att jag inte alls är bra. 

……. Instämmer helt 

……. Instämmer 

……. Instämmer inte 

……. Instämmer inte alls 
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Jag tycker att jag har flera goda egenskaper. 

 

……. Instämmer helt 

……. Instämmer 

……. Instämmer inte 

……. Instämmer inte alls 

Jag kan uträtta saker lika bra som de flesta människor. 

……. Instämmer helt 

……. Instämmer 

……. Instämmer inte 

……. Instämmer inte alls 

Jag känner att jag inte har så mycket att vara stolt över. 

……. Instämmer helt 

……. Instämmer 

……. Instämmer inte 

……. Instämmer inte alls 

Jag känner mig värdelös ibland. 

……. Instämmer helt 

……. Instämmer 

……. Instämmer inte 

……. Instämmer inte alls 
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Jag tycker att jag är en värdefull person, åtminstone lika värdefull som andra. 

……. Instämmer helt 

……. Instämmer 

……. Instämmer inte 

……. Instämmer inte alls 

Jag önskar jag kunde ha mer respekt för mig själv. 

……. Instämmer helt 

……. Instämmer 

……. Instämmer inte 

……. Instämmer inte alls 

Jag har lätt för att betrakta mig själv som misslyckad. 

……. Instämmer helt 

……. Instämmer 

……. Instämmer inte 

……. Instämmer inte alls 

 

Jag intar en positiv attityd gentemot mig själv. 

 

……. Instämmer helt 

……. Instämmer 

……. Instämmer inte 

……. Instämmer inte alls 
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Fyll i med ett kryss hur många gånger du använde sociala medier 

(t.ex. Facebook, Instagram eller Snapchat) under den senaste veckan. 

 

Hur ofta använde du sociala medier innan du gick och la dig? 

 

……. Inte alls 

……. En dag 

……. Två dagar 

……. Tre dagar 

……. Fyra dagar 

……. Fem dagar 

……. Sex dagar 

……. Sju dagar 

 

Hur ofta använde du sociala medier när du vaknade på morgonen? 

 

……. Inte alls 

……. En dag 

……. Två dagar 

……. Tre dagar 

……. Fyra dagar 

……. Fem dagar 

……. Sex dagar 

……. Sju dagar 
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Hur ofta använde du sociala medier under tiden du åt frukost? 

 

……. Inte alls 

……. En dag 

……. Två dagar 

……. Tre dagar 

……. Fyra dagar 

……. Fem dagar 

……. Sex dagar 

……. Sju dagar 

 

Hur ofta använde du sociala medier under tiden du åt lunch? 

 

……. Inte alls 

……. En dag 

……. Två dagar 

……. Tre dagar 

……. Fyra dagar 

……. Fem dagar 

……. Sex dagar 

……. Sju dagar 

 

Hur ofta använde du sociala medier under tiden du åt middag? 

 

……. Inte alls 

……. En dag 

……. Två dagar 
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……. Tre dagar 

……. Fyra dagar 

……. Fem dagar 

……. Sex dagar 

……. Sju dagar 

 

Fyll i hur ofta du utför följande aktiviteter på sociala medier 

(Snapchat, instagram eller facebook). Om du inte använder sociala 

medier behöver du inte fylla i resterande frågor. 

 

Lägger upp status-uppdateringar 

……. Aldrig 

……. Sällan 

……. Ibland 

……. Ganska ofta 

……. Väldigt ofta 

 

Kommenterar (på statusar, på någons ”wall” eller bilder etc) 

……. Aldrig 

……. Sällan 

……. Ibland 

……. Ganska ofta 

……. Väldigt ofta 

 

Chattar 

……. Aldrig 

……. Sällan 
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……. Ibland 

……. Ganska ofta 

……. Väldigt ofta 

 

Tittar för att se vad någon har för sig 

……. Aldrig 

……. Sällan 

……. Ibland 

……. Ganska ofta 

……. Väldigt ofta 

 

Lägger upp foton 

……. Aldrig 

……. Sällan 

……. Ibland 

……. Ganska ofta 

……. Väldigt ofta 

 

Taggar foton 

……. Aldrig 

……. Sällan 

……. Ibland 

……. Ganska ofta 

……. Väldigt ofta 
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Tittar på foton 

……. Aldrig 

……. Sällan 

……. Ibland 

……. Ganska ofta 

……. Väldigt ofta 

 

 

Lägger upp videos 

……. Aldrig 

……. Sällan 

……. Ibland 

……. Ganska ofta 

……. Väldigt ofta 

 

Taggar videos 

……. Aldrig 

……. Sällan 

……. Ibland 

……. Ganska ofta 

……. Väldigt ofta 

 

Bläddrar i flödet passivt (utan att gilla eller kommentera något) 

……. Aldrig 

……. Sällan 

……. Ibland 

……. Ganska ofta 
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……. Väldigt ofta 

 

Bläddrar i flödet aktivt (gillar och kommenterar inlägg, foton och 

uppdateringar) 

 

……. Aldrig 

……. Sällan 

……. Ibland 

……. Ganska ofta 

……. Väldigt ofta 

 

Tittar igenom mina vänners profiler 

……. Aldrig 

……. Sällan 

……. Ibland 

……. Ganska ofta 

……. Väldigt ofta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


