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Syftet med denna studie var att undersöka unga vuxnas 

användning av Facebook samt om användandet kan leda till ett 

problematiskt användande av Facebook. Vidare ska studien 

undersöka om användningen av Facebook kan relateras till 

välmående samt psykologiska aspekter som självkänsla. 

Frågeställningarna var: Hur använder unga vuxna Facebook? Finns 

det ett samband mellan användningen av Facebook, en persons 

välmående och självkänsla? Samt, Finns det ett samband mellan 

att utveckla ett problematiskt användande och Facebook? En 

kvantitativ forskningsmetod med positivistisk utgångspunkt 

användes tillsammans med en enkätundersökning för att komma 

fram till resultatet. Resultatet visar på att män använder Facebook 

mer än kvinnor samt att för 79 % av respondenterna tillhör 

Facebook deras dagliga rutin. Resultatet visar även att det finns ett 

samband mellan Facebook och att utveckla ett problematiskt 

användande. Facebook kan även påverka välmåendet hos 

människor. Resultatet visar på att Facebook inte påverkar 

självkänslan.  
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INTRODUKTION 
Mer än hälften av Sveriges befolkning använder sig av Facebook (Arstad Djurberg, 

2013). Facebook är ett socialt nätverk med syftet att interagera socialt med andra 

människor över internet. På Facebook väljer individen själv vad som ska visas, skriver 

det andra ska få ta del av och lägger även upp bilder på det som andra användare ska se. 

Denti m.fl. (2012) studie visar att det är sällan personer visar de negativa sakerna i sitt 

liv och det är inget personen tänker på när de jämför sig själva med andra på Facebook. 

Seidman (2013) studie visar att Facebook kan vara utvecklande för personer som lider 

av ångest och har ett sämre välmående genom att de kan uttrycka sig och känna en 

annan bekräftelse än vad de får i vardagen. Sociala medier påverkar ungdomar och 

deras utveckling och i denna studie kommer det att undersökas hur Facebook påverkar 

självkänsla och välmående hos människor. Utifrån ett behandlingspedagogiskt 

perspektiv ska denna studie även undersöka om användandet kan leda till ett 

problematiskt användande av Facebook.   

 

Bakgrund 

Sociala medier och Facebook 

Sociala medier kan förklaras som mötesplatser på internet där människor har olika 

möjligheter att vara sociala med varandra över internet istället för i verkligheten. Syftet 

med de olika forumen brukar vara att uppmuntra sina medlemmar till ett aktivt 

användande där individen delar med sig av text eller bilder och skapar sig ett 

kontaktnät. Sociala medier kan vara allt från Facebook till bloggar och tjänster som rör 

bilder, filmer, länkar, musik och dokument. Användningen av sociala medier har ökat 

under de senaste åren och utvecklingen av dessa forum sker hela tiden. Som användare 

på sociala medier kan individen själv skapa sin profils innehåll i form av bilder, text 

samt delta i konversationer. På Facebook kan individen maila, chatta och kommentera 

varandras aktiviteter. Du kan även ta del av andras information genom deras profiler i 

form av bland annat fotoalbum, statusar och bloggar. Du själv kan även dela med dig av 

information genom dina aktiviteter som kan vara till exempel publicering av bilder och 

texter. Genom sociala medier kan du även knyta och behålla kontaker med människor 

du annars inte skulle haft kontakt med. Facebook är ett gigantiskt nätverk som för 

somliga har blivit en viktig del av vardagen. Facebook grundades 2004 i USA och har 

sedan dess spridits över hela världen (Carlsson, 2010). Facebooks förklaring är att deras 

mening när det konstruerades var att ge människor verktygen att dela information och 

göra världen mer öppen och ansluten. Över 5 miljoner människor i Sverige använder sig 

av Facebook. Du räknas som aktiv användare av Facebook om du är inloggad minst en 

gång i månaden (Arstad Djurberg, 2013). Även företag kan använda sig av Facebook 

och ha en dialog med sina kunder och använda det sociala medlet för marknadsföring. 

En del företag sköter även support, kundservice och rekrytering via Facebook.  

Det är viktigt att tänka på sitt agerande på de olika sociala medierna. Aktiviteten på till 

exempel Facebook kan påverka chansen att få jobb. Tre av fyra företag använder sig av 

sociala medier för att bedöma de sökande. Företag väljer bort de sökande som skriver 
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olämpliga kommentarer, publicerar olämpliga bilder och använder sig av ett ovårdat 

språk (Arbetsförmedlingen, 2013).  

Enligt Wilson, Gosling och Graham (2012) har Facebook blivit ett medel för människor 

att hålla sig uppdaterade om omvärlden och vad som sker i de sociala processerna som 

ständigt pågår. Facebook har makten att påverka hur hundratals miljoner användare 

världen över interagerar med varandra genom att ständigt utveckla nya funktioner och 

utveckla sin hemsida. De menar även att Facebook är ett fenomen som inte är så 

verklighetsanknytet då det som sker på Facebook skiljer sig ifrån verkligheten.  

Sociala medier gör samhället mer lätttillgängligt och öppet mot dess medborgare. Det är 

då lättare att ta del av diskussioner och andra medborgares åsikter. Det leder till öppna 

diskussioner istället för debatter i pappersform som det varit innan. Idag är det många 

tidningar som via Facebook länkar till sin hemsida. Det gör att hemsidan och Facebook 

är synkroniserade för att deras nyheter ska nå så stor del av befolkningen som möjligt. 

En läsare kan i de fallen ”gilla” en artikel och sedan dela den på sin Facebookprofil, där 

alla vänner kan se händelsen. 

Riktlinjer för kommuner och landsting 

De flesta yrkesverksamma inom ungdoms- och missbruksvården har på olika sätt 

kontakt med kommuner och landsting.  Det finns framtagna riktlinjer för hur kommuner 

och landsting får använda sig av sociala medier. Riktlinjerna definierar sociala medier 

som ett sätt att kommunicera, skapa relationer, främja dialog och dela kunskap som till 

exempel chatfunktioner, bloggar, diskussionsforum. Riktlinjerna skapades då nästan 

varannan myndighet använde sig av sociala medier och hos de som stod i startgroparna 

fanns en viss osäkerhet. Det är viktigt att myndigheter använder sociala medier ur ett 

rättssäkert perspektiv (E-delegationen, 2010).  

Självkänsla och självförtroende.  

Genom Facebook kan människan hålla sig uppdaterade om omvärlden och vad som sker 

i de sociala processerna som ständigt pågår (Wilson, Gosling & Graham, 2012). Denti 

m.fl. (2012) studie visar att människor statusuppdaterar på Facebook främst om positiva 

saker som hänt i deras liv. Vilket gör att läsaren bara ser positiva saker som människor 

väljer att skriva om sig själva. Detta är inget individen tänker på vid jämförelsen hos sig 

själv och andra på Facebook. Begreppet självkänsla börjar redan utvecklas vid 

spädbarnsålder, när barnet blir äldre blir det även mer tryggt i att starta ett samtal med 

andra människor än sina föräldrar. Det är viktigt att kunna kommunicera med andra 

människor än de i sin närhet och inte bara vara en passiv mottagare. Hwang, Lundberg, 

Rönnberg, Smedler (2005) skriver att enligt den amerikanska psykologen Carl Rogers 

teori är självkänslan väldigt viktig för utveckling och att den varierar beror på hur väl en 

individ knytit an till sina föräldrar som barn. Ett barn med dålig anknytning till 

föräldrarna kan få en dålig självkänsla. En positiv självkänsla kan även benämnas som 

hög och en negativ självkänsla som låg. Självkänsla definieras av Hwang m.fl. (2005) 

som ett sätt att mäta hur pass nöjd en individ kan vara över sig själv och hur pass 

mycket en individ accepterar sig själv. De menar att en hög självkänsla kan vara hög 

inom flera olika aspekter i livet och ha ett samband och påverkan till exempel om du har 

hög självkänsla när det kommer till sociala relationer kan du också ha hög självkänsla 

när det kommer till ditt yrkesliv på grund av det. 
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Mark Rosenberg är namnet på en sociolog som gjort en skala som heter self esteem 

scale. Den används i undersökningar där självkänsla ska mätas, den mäter både positiva 

och negativa sidor av en individs självkänsla. Självkänsla är en egen reflektion av sig 

själv och Rosenberg menar att självkänsla kan vara positiv eller negativ och kan liknas 

med hur individen bedömer sitt eget värde. En människa strävar efter att ha en så hög 

självkänsla som möjligt. Rosenbergs mätinstrument undersöker om hur självkänslan 

skiljer sig mellan individer och hur den påverkas av vilken del av samhället en individ 

kommer från. Även om individen är utbildad eller inte och personens bakgrund med 

familjeförhållanden tas under övervägande för resultatet. Rosenbergs skala är beroende 

av en individs egen reflektionsförmåga och har fyra större olika teoretiska 

utgångspunkter. Dessa utgångspunkter är reflektioner, sociala jämförelser, vad 

individen tillskriver sig för attribut samt ett synsätt från psykologiska aspekter. Genom 

att arbeta med alla fyra olika teoretiska utgångspunkter skapar sig en individ en bild av 

sig själv och utifrån den  kommer självkänslan (Department of Sociology, 2014). 

I en studie som jämfört amerikanska studenters självkänsla med studenter från Asien 

visade det stor skillnad på resultatet. En del forskare menar att det är av stor vikt att 

analysera resultatet ur olika synvinklar då det kan vara ett sämre välmående bland 

studenterna i Asien. Andra forskare hävdar istället att det handlar om kulturella 

skillnader och om hur ärliga och ödmjuka respondenterna är och att de inte kan tolka 

resultatet på grund av två olika världsdelar. Den undersökningen stödjer Rosenbergs 

teori om att det kan vara skillnad på svaren och tillförlitligheten beroende på vilken 

etnicitet respondenterna har, främst i det här fallet ur kulturell synpunkt. De olika 

resultaten måste även studeras och jämföras så att det inte blir problem med 

översättningen till respektive språk och därmed ges utrymme för feltolkningar på grund 

av språket men även på grund av kulturen (Hairong, Huajian, Brown & Grimm, 2011). 

Genom att ha realistiska förväntningar till prestationerna kan självförtroendet behållas 

starkt eller förstärkas. Genom att ha för höga förväntningar på sig själv och prestationer 

och istället ständigt misslyckas leder det i sin tur till att självförtroendet försvagas. En 

individ har ofta olika stort självförtroende inom olika händelser eller ämnen i livet och 

det leder till att självförtroendet påverkas på olika sätt beroende på hur självförtroendet 

var innan. En individ som anser att matematik är väldigt enkelt kan ta det mycket 

hårdare att bli underkänd på ett matematik prov, än i ett ämne där förkunskaperna inte 

var lika stora tidigare eller om ämnet inte kändes lika viktigt för individen. Vid flera 

misslyckanden inom områden som individen hade ett starkt självförtroende i tidigare 

sänks självförtroendet och känslan av att inte vara tillräcklig kan uppstå. Det är då 

vanligt att en individ istället väljer att inrikta sig på ett ämne där det redan finns en 

förkunskap där en person möjligtvis haft framgångar tidigare (Taube, 2013). 

Att tillhöra grupper 

På Facebook kan individen välja att vara med i olika grupper. Beroende på vilken typ av 

grupp individen vill delta i kan människan söka på Facebook och se vad som kommer 

upp. Det kan vara grupper där individerna har samma fritidsintresse, sjukdom, yrke med 

mera. Människor är vana vid att ingå i olika grupper genom att människan är 

gruppvarelser som agerar och utför handlingar i påverkan av andra eller för att påverka 

andra människor. Grupper finns överallt i samhället, på arbetsplatser men även i den 

privata delen bland familj, släkt och vänner.  Idag ser samhället annorlunda ut då 

människor i en grupp inte behöver komma från samma samhällsklass eller ens bo på 



 

4 

 

samma geografiska plats. Människor är mer accepterande idag mot olikheter i 

samhället. Det finns olika anledningar till att vara med i en grupp, i en grupp kan 

människan få ett positivt utbyte, att gruppen uppfyller flera viktiga sociala behov som 

tillhörighet, meningsfullhet och glädje. Människan har ett grundläggande behov av att 

duga och vara värda något i andras ögon. Det är viktigt att få någon bekräftelse även om 

den kanske inte är positiv, genom att bli bekräftade slipper individen uppevelsen att inte 

bli sedd överhuvudtaget. Människan föredrar att vara med i grupper som ökar deras 

välmående, får status och stärker den personliga identiteten (Nilsson, 2005). En individs 

Facebookvänners profilsidor symboliserar en viss typ av grupp och många kommentarer 

är positiva och spännande som delar med sig av. De uppdaterar om positiva händelser 

och annorlunda saker som avviker från individens vardag. Denti, m.fl. (2012) studie 

visar att människor är benägna att framhäva och presentera sig själv på ett mer positivt 

och mer intressant sätt än vad verkligheten motsvarar. Enligt Nilsson (2005) kan 

individen genom att vara vän med en annan på Facebook säga att de två ingår i en 

grupp, och om de har en god sammanhållning gör de att påverkan blir större gentemot 

varandra. Denti, m.fl. (2012) studie visar på att vi framställer oss själva på Facebook 

som att vi har tankar, omedvetna eller medvetna för oss själva för att kunna påverka 

andra och verka vara på ett visst sätt och Nilsson (2005) menar att om en grupp har en 

stark sammanhållning påverkar folk varandra mer för att atmosfären i gruppen är bra. 

Om en person väljer att lägga ut negativa uppdateringar eller uppdateringar som 

gruppen inte tycker är särskilt intressant skulle det kunna leda till att atmosfären ändras 

i gruppen till det sämre.  

Ett exempel på en grupp är en grupp för människor som har diabetes, där kan människor 

gå med för att träffa likasinnade för att finna stöd, kunskap, känna en gemenskap och 

kommunicera med människor i samma situation.    

Problematiskt internetanvändande 

En studie gjord i USA på 281 college studenter visade att 15 % av männen och 16 % av 

kvinnorna hade ett problematiskt internetanvändande enligt Internet addiction test 

(IAT). De var även mer benägna att hävda att deras problem var relaterade till 

Facebookanvändandet (Kittinger, Correia & Irons, 2012). Det finns ingen specifik 

diagnos för internet eller Facebookberoende. I Diagnostical and Statistical Manual of 

Mental Disorders (DSM-5) klassificeras numera spelberoende som en 

beroendesjukdom. Spelmissbruk ingår under kategorin ”non-substance related 

disorders”. Det finns nio kriterier för spelberoende och individen måste ha uppfyllt fyra 

av dessa kriterier för att diagnostiseras. Enligt Lee m.fl. (2012) studie kan 

internetberoende liknas vid en form av missbruk då det kan kopplas till vissa andra 

faktorer som är typiska för ett missbruk. Några av de som går att nämna är till exempel 

humörsvängningar, depressioner och ångest. Att ha en nedsatt förmåga att kontrollera 

sitt eget handlande och att handla impulsivt efter ett begär är att likställa med ett 

missbruk.  

Rodgers m.fl. (2013) studie stödjer Lee m.fl. (2012) teori då deras forskning även får 

liknande resultat om att ett problematiskt internetanvändande är snarlikt ett 

spelberoende. De menar genom att vara online mycket kan blyga och introverta 

människor få bättre självförtroendet genom att vara aktiva på internet och sociala 

medier, då de kan framställa sig själva på ett annat sätt och få bättre självförtroende. Det 

är de individerna som söker sig mer till sociala medier på grund av att de är ute efter att 
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stärka sitt eget självförtroende och få uppskattning och bekräftelse på internet utan att 

någon vet vem dem är. Lee m.fl. (2012) studie visar även att människor med 

ätstörningar kan söka sig till internet och få ett problematiskt användande just för att de 

vill stärka sitt självförtroende och få en bättre självbild. När det kom till män i 

undersökningen som hade ett problematiskt internetanvändande var det vanligt att män 

även hade en övervikt och mådde dåligt p.g.a det. Deprimerade människor har större 

tendens att utveckla ett missbruk enligt studien. Genom att vara ute på internet mår 

individen bättre och ett beroende byggs sakta men säkert upp då strävan efter att nå den 

känslan blir högre. Young (1998) studie visar att om en individ är beroende kan ett 

tecken vara att individen lägger sig 3-5 timmar senare än vad individen gjort innan på 

grund av inloggningar, samt att individen känner ett behov av att alltid vara kontaktbar. 

Det är inte ovanligt att hjälpmedel används för att hålla sig vaken och online så länge 

som möjligt. Några hjälpmedel som är vanliga att använda är koffein tabletter. Internet 

är ett fält inom samhället som kantas av mycket positiva delar och uppmuntras också att 

användas av många. På grund av det är det svårt för vissa människor att se att det kan 

leda till ett missbruk. Eftersom att det inte finns en aktiv drog som ger ett rus som det 

gör med alkohol och narkotika. Kuratorer på college hävdar att det är ungdomar som 

löper störst risk att drabbas av ett problematiskt användande då de under sin skolgång 

uppmuntras till ökad internetaktivitet.   

Tidigare forskning om Facebook 

Sveriges största Facebook studie genomfördes 2012 i Göteborg och genomfördes i form 

av en enkätundersökning. Syftet med studien var att analysera inom vilka 

användningsområden svenska Facebookanvändare var mest aktiva. De analyserade även 

vad svenska Facebookanvändare skriver i sina statusuppdateringar och vilka 

bakomliggande orsaker som låg bakom en statusuppdatering. De ville även undersöka 

om Facebook hade något samband med låg självkänsla och lågt välmående. Studien 

riktade in sig på individer i åldersgruppen 14-73 år. Facebook studiens resultat visade 

ett samband mellan ökad användning av Facebook och minskat välmående hos 

låginkomsttagare och lågutbildade människor. I resultatet framkom även att nästan 

hälften av Facebookanvändarna känner att de får svårt att hänga med utan Facebook och 

en fjärdedel tror att de skulle må dåligt om de inte loggade in på Facebook under en 

längre tid. Deras studie pekar även på att kvinnor spenderar mer tid online än män och 

att kvinnor är mindre nöjda med sina liv än män. Studien visar även att det är vanligt att 

användare loggar in på Facebook när de egentligen hade tänkt göra något annat på 

internet. Facebook har idag blivit en rutin för användare när de startar datorn, resultatet 

visar även att kvinnor är inloggade i mer minuter än män på Facebook. Kvinnorna i 

undersökningen loggade även in fler gånger på Facebook när de startar datorn. Hos 

respondenterna var det mer vanligt att ungdomar loggade in på Facebook oftare än de 

äldre i undersökningen. Det fanns även resultat som visade på negativa händelser, t.ex. 

att en stor del av respondenterna loggade in på Facebook för att undvika att göra något 

de egentligen skulle gjort.  Studien visade även att det är mycket på Facebook som visar 

vad folk gör, om en person trycker på gilla kommer det upp i nyhetsflödet för vännerna 

till exempel. Om en person checkar in så ser alla vänner det och det kan påverka 

självkänslan också då det ges möjlighet att kommentera varje aktivitet som en person 

väljer att aktivt ta en ståndpunkt i (Denti m.fl. 2012). 
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I USA har en studie gjorts på 281 college studenter för att se om de gick att finna ett 

samband mellan Facebook och ett problematiskt internetanvändande. Studien visade 

precis som Denti m.fl. (2012) att kvinnor loggade in på Facebook mer än män på en dag 

samt var inloggade i fler minuter per tillfälle. 15 % av männen och 16 % av kvinnorna 

hade hamnade över gränsvärdet för problematiskt internetanvändande enligt Internet 

addiction test. De var även mer benägna att hävda att deras problem var relaterade till 

Facebookanvändandet (Kittinger, Correia & Irons, 2012).  

En studie gjord av Kapidou, Costin och Morris (2011) i USA på 70 studenter pekar på 

att individer som spenderar mer tid på Facebook tenderar att ha en lägre självkänsla. 

Yngre studenter spenderade mer tid på Facebook och hade färre vänner än vad de äldre 

studenterna hade. Studien utfördes genom att eleverna fick fylla i enkäter som innehöll 

frågor om Facebook användandet, självkänsla samt frågor om hur väl studenterna klarar 

kraven som ställs på dem i skolan.  

Bevan, Pfyl och Barclay (2012) studie visar att sidor som Facebook har en ökad 

betydelse i individers liv då mycket kretar kring online profilen. Det stödjer Chou och 

Edge (2012) då de skriver i sin forskning att användare väljer att filtrera vilken 

information som ska nå ut, genom att användare mest skriver ut positiva uppdateringar 

och positiva bilder kan det bidra till en sämre självkänsla hos en individ som kan 

uppleva att andra användare lever ett mycket mer positivt och händelserikt liv. Hur 

många vänner individen har på Facebook spelar roll för hur individen uppfattas av 

andra. Genom att popularitet och sättet individer blir betraktade på sker genom 

Facebookprofiler kan det bli emotionella reaktioner om vänner tar bort en profil ifrån 

sin vänlista. Det här innebär både en emotionell påfrestning då det är någon som finner 

individen oönskad men samtidigt minskar i popularitet i andras ögon. Bevan, m.fl. 

(2012) anser att Sibona & Walczaks (2011) studie styrker det resonemanget då även 

deras studie visar på att om man blir borttagen ifrån en annan människas vänlista kan 

det medföra nedstämdhet.  

Enligt Chou och Edge (2012) studie ser individer på Facebook efter hur många vänner 

en annan individ har på sin profilsida och dömer folk efter popularitet på grund av det. 

Liknande resultat visar Bevan, m.fl. (2012) studie. Chou och Edge (2012) skriver att det 

inte går att kontrollera kommentarerna som skrivs, idag finns det en inställning som går 

att välja att varje individ har möjlighet att godkänna bilderna och därmed göra ett aktivt 

val på vad som ska publiceras eller inte. Då utvecklingen inom sociala medier sker 

väldigt snabbt och det går att nå ut till många individer interaktivt är det inte ovanligt att 

de har vänner på Facebook och sociala forum som de inte träffat. Individer skapar en 

bild av människor de inte mött utifrån Facebookprofiler. Om en individ lägger upp 

mycket positiva statusuppdateringar och bilder där budskapet är att en individ är lycklig 

tillskrivs den individen egenskaper som att vara en positiv individ. Denti m.fl. (2012) 

studie anser dock att Facebook används generellt för att underhålla sociala relationer, 

som att hålla kontakt med vänner som individen inte träffar så ofta. Facebook är inget 

forum för att träffa nya vänner utan används i syfte att behålla befintliga kontakter. 

Detta resonemang styrker även Bevan, m.fl. (2012). Seidman (2013) anser att Facebook 

är till för att användare ska känna en tillhörighet och att de är delaktiga i något. Det är 

där ett utbyte sker av information och att bygga upp relationer. Hon menar även att 

genom att vara aktiv på Facebook kan det vara ett sätt för individer att klara av att 

hantera en känsla av att inte vara så populär eller ha problem med det sociala i sitt liv. 

Att ha en Facebookprofil och att vara aktiv i sociala medier kan även vara utvecklande 
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för individer som lider av ångest och ett sämre välmående utanför de sociala medierna. 

Genom att skapa en profil kan det vara enklare för dem att uttrycka sig och att känna en 

annan bekräftelse än vad de får i vardagen. 

Kapidzic (2013) studie visar att narcissism kan synas tydligt på Facebook och att många 

har ett stort ego men är samtidigt väldigt sårbara. De påverkas mycket av reaktionerna 

de får på deras uppdateringar och bilder som de lägger upp då det är en spegling av dem 

själva. Dock menar hon att det är svårt för en narcissist att kunna lägga upp en bild som 

visar på intelligens eller på makt. Det är lätt för personen att lägga upp en bild som ökar 

självkänslan då den kan spegla självförtroendet och visa en persons åsikter eller 

bedrifter. En profilbild väljs ofta med omsorg för att bilden ska få så många positiva 

reaktioner som möjligt. Hon menar att unga människor använder sociala nätverk mer än 

människor över 30 år och utan att definiera vad författaren menar är en yngre ålder tar 

hon upp att det är mer vanligt att söka bekräftelse när användarna är unga och att det är 

mer ovanligt för de över 30 år. En studie gjord av Mehdizadeh (2010) på 100 studenter 

visar att individer som har en högre grad av narcissism och låg självkänsla spenderar 

mer tid på Facebook än de övriga i studien.  

Enligt Chang och Brown (2012) är Facebook ett bra verktyg för människor i åldern när 

de går från tonåringar till unga vuxna och ska flytta för första gången. Facebook kan 

vara ett stort stöd när det handlar om att ungdomarna vill skaffa sig nya vänner och en 

helt ny miljö att leva i. Genom Facebook kan de vännerna som finns i vänkretsen 

tidigare uppmuntra och stödja individerna när de ska etablera nya relationer.  Studien 

visar att det är vanligare bland ungdomar att kolla runt på Facebook bland andras 

profiler, än att faktiskt lägga upp en uppdatering själv eller att kommunicera med andra 

användare av Facebook. Precis som Seidman (2013) anser Chang och Brown (2013) att 

presentationer på sociala medier  ofta är väldigt ärliga då en del människor har lättare att 

tala för sig i skrift och på internet än vad de har utanför. Studien visade även att desto 

mindre umgängeskrets en student hade desto mer öppen var studenten för att skapa 

relationer på Facebook. 

 

Syfte och problemformulering 

Syftet med denna studie är att undersöka unga vuxnas användning av Facebook samt 

om användandet kan leda till ett problematiskt användande av Facebook. Vidare ska 

studien undersöka om användningen av Facebook kan relateras till välmående samt 

psykologiska aspekter som självkänsla.   

 Hur använder unga vuxna Facebook? 

 Finns det ett samband mellan användning av Facebook, en persons välmående 

och självkänsla? 

 Finns det ett samband mellan att utveckla ett problematiskt användande och 

Facebook?  

 

I denna studie har en avgränsning till unga vuxna gjorts. Unga vuxna definieras i 

studien till människor i åldern 18 – 30 år.  
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Utifrån den förkunskap som finns skapas hypoteser som sedan prövas i studien. Genom 

att pröva hypoteser går det att upptäcka om resultatet enbart påverkas av slumpen eller 

om ett samband finns (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). 

H1 – Desto mer aktiv individen är på Facebook desto lägre självkänsla får individen. 

H2 – Desto mer aktiv individen är på Facebook desto högre risk finns för att utveckla ett 

problematiskt användande.  

 

METOD 
 

Metodologiska utgångspunkter 

Studien har utgått ifrån ett positivistiskt perspektiv och det står för en kunskapsteoretisk 

ståndpunkt. Kunskapen får man genom att iaktta med våra sinnen och det som kan 

räknas ut med vår logik. Fokus ligger på att finna en objektiv sanning och uppnå en 

exakthet som förklarar orsak, verkan och samband. Forskningen sker på en strukturell 

nivå och undersökningen sker på stora populationer (Bryman, 2011). Denna 

kunskapsteoretiska ståndpunkt ansågs vara relevant för att besvara studiens 

problemområde som var att undersöka unga vuxnas syn på Facebook och belysa hur det 

påverkade deras välmående och självkänsla. Vidare skulle undersökningen se om 

användandet kunde leda till ett problematiskt användande av Facebook.   

Kvantitativ metod 

Studien byggde på en kvantitativ forskningsgrund vilket betydde att studien ville mäta, 

väga, förklara och dra slutsatser utifrån forskningsresultatet. Redovisningen av resultatet 

visades i siffror. Inom kvantitativ forskning finns ofta ett förklarande fokus där man vill 

kunna förklara om varför det är på ett visst sätt. Fokus ligger även på att kunna 

generalisera resultatet till andra grupper och situationer (Bryman, 2011). Reliabilitet och 

validitet är begrepp som används inom kvantitativ forskning vars syfte är att redogöra 

för studiens kvalitet. Forskningen bör alltid sträva efter hög reliabilitet och validitet. 

Reliabiliteten handlar om studiens tillförlitlighet och frågan som besvaras är hur 

mätningen utförts. Reliabiliteten syftar även på studiens replikerbarhet det vill säga att 

om studien utförts igen hade det blivit samma resultat. Validiteten handlar om studiens 

mätinstument är det mätinstrument som var mest lämpligt för studien. Samt om 

mätinstrumentet mäter det som är avsett att mätas (Djurfeldt m.fl. 2010). 

Denna studie har en tvärsnittsdesign, via enkäter samlades data in från mer än ett fall. 

Insamlingen utfördes vid ett tillfälle online på Facebook. Syftet var att komma fram till 

kvantitativ data med koppling till variabler som granskades för att kunna upptäcka olika 

mönster och samband (Bryman, 2011). 
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Val av metod  

Enkät 

För att kunna undersöka hur Facebook påverkar människor samlades data in över 

användarnas tankar kring ämnet. Enkäten lades ut online på Facebook då 

undersökningen var riktad till aktiva Facebookanvändare. Eftersom Facebook är ett stort 

forum inom sociala medier ville studien samla in data ifrån en större population. 

Utformandet av enkäten utfördes på Google drive och lades ut på författarnas 

Facebookprofiler. Genom att göra enkäter kunde ett samband mellan olika faktorer och 

frågor upptäckas. Respondenterna i undersökningen hade ingen press på sig eftersom de 

kunde ta den tid de behövde för att svara på enkäten (Bryman, 2011).  

Utformandet av enkäten  

Sammanlagt bestod enkäten av 13 frågor (se bilaga II). Den utformades efter ordningen 

på studiens forskningsfrågor. Bryman (2011) skriver att enkätens layout bör utformas 

utifrån att den ska vara lockande och lätt att besvara. Tydliga instruktioner till varje 

fråga om hur besvarandet skulle ske fanns med i enkäten (Bryman, 2011). Fråga 1-3 var 

personliga faktafrågor där respondenterna svarade på frågor kring kön, ålder och 

sysselsättning. Fråga 4-9 i enkäten handlade om användandet av Facebook. De frågorna 

hade studien fått tillåtelse att replikera ifrån Denti m.fl. (2012) studie. Deras 

undersökningsgrupp var människor i åldern 14-73 år medan denna undersökningen 

enbart riktade sig till unga vuxna i åldern 18-30 år, därför passade frågorna även in på 

denna målgrupp. Fråga 10 var baserad på Rosenbergs self-esteem scale. Rosenbergs test 

visade sig vara den mest använda mätmetoden av självkänsla. Det fanns flera olika 

undersökningsmetoder men empiriskt sett var det Rosenbergs validitet som varit 

undersökt flera gånger. Den var ansedd som en tillförlitlig undersökningsmetod och 

användes inom undersökningar av självkänsla. Fråga 11 var The short depression- 

happiness scale som undersökte respondenternas välmående. Fråga 12 i enkäten var 

baserad på Internet addiction test (IAT) som användes för att se om det fanns något 

samband med användningen av Facebook och problematiskt användande. Testets 

reliabilitet och valdilitet var inte känt då det var Young (1998) som skapade begreppet 

internetberoende och utvecklade ett test utifrån det. För att få svar på studiens 

forskningsfråga ansågs IAT vara det som var lämpligast. Alla dessa tre test var 

konstruerade efter att en totalskala skapats av ett antal valda item för att fånga hela 

kriteriet. En totalpoäng på testet sammanställdes och kunde sedan avläsas mot ett svar. 

Genom att använda sig av enkäter medfördes ingen intervjuareffekt på respondenterna 

(Bryman, 2011). I samband med enkäten skrevs en inbjudande presentation av enkäten 

för att öka svarfrekvensen.  

Planering och genomförande 

Urval 

I studien var urvalet Facebookanvändare i åldern 18-30 år då intresset i studien var att ta 

reda på hur unga vuxna användande Facebook. Studien begränsades inte efter 

geografisk position, i vilken utsträckning användandet utfördes eller vilken kunskap 

respondenterna hade. Den information som krävdes av responderna var kön och ålder 

för att kunna dra slutsatser mellan variablerna. Enkäten lades ut på författarnas 
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Facebook sidor och spreds vidare via vänner för att nå ut till en större andel människor 

inom avgränsningen.  Validiteten kunde bli ifrågasatt genom att författarna hade en viss 

grupp av människor bland sina vänner på Facebook. Genom att sprida undersökningen 

inom olika kanaler på Facebook motverkades teorin om att det bara var författarnas 

vänner som svarade och därmed kunde resultat generaliseras i en annan utsträckning än 

om den bara hade lagts ut bland vännerna på Facebook.  

Pilotstudie 

En pilotstudie genomfördes för att se hur enkäten uppfattades av den tänka målgruppen. 

I pilotstudien kunde det upptäckas om frågorna kunde missuppfattas, vilka risker för 

missförstånd som fanns, om frågorna var likartade och om det är någon fråga som inte 

besvarades (Bryman, 2011). En pilotstudie gjordes på 4 människor med olika 

användarvanor på Facebook för att kunna säkerställa eventuella oklarheter med enkäten.  

Respondenterna i pilotstudien fick först genomföra enkäten och sedan komma med 

feedback kring innehållet. Med hjälp av feedbacken förbättrades delar av enkäten för att 

minska risken för missförstånd.  

Litteraturgenomgång  

Till studiens bakgrund har tidigare forskning och annan relevant litteratur bearbetats för 

att få en tydlig bild över forskningsområdet. Artiklar hittades via Linneuniversitetets 

databaser och till studien användes artiklar ifrån academic search elite. Sökorden var på 

Engelska: Facebook, effects, addition, identity. De användes för att få fram lämpliga 

resultat till studien. Sökningen avgränsades genom att alla artiklar var vetenskapligt 

granskade (Peer review). Abstrakten på artiklarna användes för att se om artiklarna var 

relevanta till studien.  

Analys  

Svaren från enkäten omformaterades från Google drive till ett Excel dokument för att 

sedan överföras till programmet IBM SPSS 21. När variablerna var omkodade utfördes 

en univariat analys av materialet för att få en överblick av alla enskilda variabler. För att  

besvara den första forskningsfrågan användes en univariat analys då frågan var enbart 

beskrivande. Till de frågor där det var relevant räknades medelvärdet och medianvärdet 

ut för att få en tydligare bild över svaren. Till andra och tredje forskningsfrågan 

användes korrelationsmåtten pearson och spearman. Fråga 10-12 från enkäten 

sammanställdes för  att sambandsanalyser skulle kunna genomföras. När testerna 

genomförts i SPSS framkommer  korrelationen på variablerna, korrelationen kan vara 

positiv eller negativ. En positiv korrelation innebär att värdena på variablerna är 

likadana, det vill säga antingen höga eller låga på båda variablerna. En negativ 

korrelation innebär att värdena på variablerna är motsatser, det vill säga om det är höga 

värden på ena variabeln är det låga på den andra och tvärtom. Korrelationen är 

signifikant om resultatet visar ett tal under 0.05-nivån. Desto lägre talen är desto 

tydligare samband föreligger (Djurfeldt m.fl. 2010).  

För att se om sambandet var signifikant gjordes två hypotesprövningar. En nollhypotes 

menar att samband saknas mot den tillfrågade populationen och den ställs alltid mot en 

hypotes som menar att ett samband existerar (Djurfeldt m.fl. 2010).  

Utifrån hypoteserna formulerades följande nollhypoteser till respektive fråga: 
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H0 - Det finns inte ett samband mellan ett aktivt Facebook användande och ett 

utvecklande av lägre självkänsla.   

H0  - Det finns inte ett samband mellan att vara aktiv på Facebook och utvecklandet av 

ett problematiskt användande av Facebook.  

Forskningsetiska övervägande  

Vid genomförandet av forskning gäller det att tänka på att visa respekt för 

människovärdet och att människors rättigheter och människors grundläggande friheter. 

Ett annat viktigt övervägande är att göra en avvägning mellan risken forskningen ger för 

undersökningsgruppen och vilken nytta den tillför vetenskapligt (Forsman, 1997). Det 

är viktigt att tänka på forskningsetiken vid utformandet av frågeställningarna i enkäten 

som kommer skickas ut.  Det finns ett antal etiska principer som gäller för svensk 

forskning de kommer förklaras nedan.  

Informationskravet innebär att forskaren måste informera deltagarna om syftet med 

undersökningen. Deltagarna ska få veta att de väljer att delta helt frivilligt och att de har 

rätt att hoppa av undersökningen om de önskar. Information kring vilka moment som 

ingår ska också ges ut till deltagarna (Bryman, 2011). En text utformades och lades ut 

tillsammans med enkäten där information kring undersökningen gick att läsa.  

Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva har rätt att bestämma över sin medverkan 

(Bryman, 2011). I studien valde individerna själva om de vill delta eftersom data 

insamlingen skedde online. Genom att fullständig information kring undersökningens 

syfte stod med i texten kunde de förhoppningsvis leda till en större population. Det är 

viktigt att de deltagande individerna inte kan drabbas av negativa konsekvenser vid 

deltagandet.  

Konfidentialitetskravet innebär att de uppgifter som finns kring personerna som deltar i 

undersökningen kommer att behandlas med största konfidentalitet. Personuppgifter 

måste bevaras så att ingen obehörig kan komma åt den (Bryman, 2011). De individer 

som deltog i undersökningen behövde aldrig uppge några personuppgifter. De 

uppgifterna som behövdes var kön och ålder. Övriga personuppgifter kommer aldrig att 

uppges i enkäten och eftersom svaren på enkäten samlades in online förblev individerna 

anonyma.   

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlas in kring enskilda individerna får 

endast användas i forskningssyfte. Det är forskarnas skyldighet att tydligt skriva ut att 

det berörda materialet endast kommer användas i forskningssyftet (Bryman, 2011). I 

denna studie tillkännagavs aldrig undersökningspersonerna, därför berördes inte studien 

av det.  

Anonymiten bevarades genom att insamlingen av materialet utfördes utan att individens 

identitet antecknades. 

 

  

  



 

12 

 

 
RESULTAT 

Bakgrundsinformation om respondenterna 

 

Tabell 1 Kön, sysselsättning och ålder hos respondenterna. 

  n % m sd 

Kön Man 

Kvinna 

46 

78 

37 

63 

  

Sysselsättning 

(n=133) 

Studerar heltid 

Studerar deltid 

Arbetar heltid 

Arbetar deltid 

Arbetssökande 

Annan sysselsättning 

88 

3 

29 

8 

3 

2 

66 

2 

22 

6 

2 

2 

  

Ålder  124  24 2,65 

 

Totalt erhölls 125 enkätsvar varav en person exkluderades direkt eftersom individen inte 

tillhörde den målgruppen som eftersöktes. Av de svarande var 78 stycken kvinnor (63 

%) och 46 män (37 %). Åldern på målgruppen varierade ifrån 18-30 år och det blev en 

medelålder på 24 år. Den största andelen av respondenterna uppgav att de studerar 

heltid (66 %) och 22 % arbetar heltid. Endast 2 % av de svarande var arbetssökande 

(Tabell 1). 
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Hur använder unga vuxna Facebook? 

 

Figur 1  Hur många gånger är du inne på Facebook på en dag? (n=118). 

Medelvärdet över hur många gånger respondenterna var inne på Facebook på en dag 

blev 12 gånger och medianvärdet blev 10 gånger. Lägsta antalet inloggningar var 1 

gång och högsta antalet inloggningar var 100 gånger. Medelvärdet över hur många 

gånger kvinnorna loggade in på Facebook på en dag är 14 gånger och för männen blev 

det 13 gånger (Figur 1).  

 

 

Figur 2 Hur många minuter spenderar du på Facebook på en dag? (n=122). 

På frågan ”Hur många minuter spenderar du på Facebook på en dag” blev medelvärdet 

77 minuter och medianvärdet blev 55 minuter. Minsta antalet minuter som en 

respondent uppgav var 2 minuter och högsta värdet var 481 minuter. Medelvärdet över 

”Hur många minuter kvinnor spenderar på Facebook på en dag” blev 73 minuter 

respektive 83 minuter för män (Figur 2).  

 



 

14 

 

 
Figur 3 Hur många gånger på en vecka uppdaterar du din status? (n=124) 

 

74 av respondenterna svarade att de uppdaterade sin status 0 gånger på en vecka. Det 

var endast 2 av respondenterna som angav att de uppdaterade sin status 5 eller fler 

gånger på en vecka (Figur 3).  

 

Tabell 2 I vilken utsträckning skriver du om följande saker i dina statusuppdateringar? respondenterna 

har kunnat ange flera alternativ (n=315). 

 

 Statusuppdateringar 

 
f % 

Vardagshändelser 63 20 

Privata/personliga händelser 17 5 

Relationer 10 3 

Stora händelser i mitt liv 89 28 

Positiva saker som hänt mig 73 23 

Negativa saker som hänt mig 37 12 

Om när jag mår bra  22 7 

Om när jag mår dåligt  4 1 

 

28 % av respondenterna uppgav att de brukar uppdatera sin status om stora händelser i 

deras liv. Respondenterna uppdaterar i högre grad om positiva saker som hänt dem 

(23%) motsvarande 12 %  uppdaterade om negativa saker som hänt dem. Uppdateringar 

kring välmående är vanligare att uppdatera om jämnfört med att uppdatera om när 

individen mår dåligt. Respondenterna statusuppdaterar överlag kring positiva saker i 

deras liv (Tabell 2).  
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Figur 4 Vad brukar syftet med dina statusuppdateringar vara? (n=124/stapel) Procentsatsen för de som 

håller med (inte håller med) om att påståendet stämmer.  

 

På frågan ”Vad brukar syftet med dina statusuppdateringar vara?” var det uttrycka mina 

tankar som flest respondenter uppgav var syftet med deras statusuppdateringar. Att roa 

andra uppgav 32% var syftet med statusuppdateringarna och för 26 % var syftet att 

uttrycka mina känslor samt sprida information/kunskap. Endast 10 % uppgav att syftet 

var att provocera andra samt skryta om något (Figur 4).  
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Figur 5 Hur väl stämmer följande påstående in på ditt Facebookanvändande?(n=124/stapel) 

Procentsatsen för de som håller med (inte håller med) om att påståendet stämmer.  

På frågan ”Hur väl stämmer följande påståenden in på ditt Facebookanvändande?” 

uppgav 79 % av respondenterna att Facebook tillhör deras dagliga rutin. 61 % loggar in 

på Facebook varje gång datorn startas och 52 % uppgav att de loggar in på Facebook 

utan att de tänker på det. Endast 30 % tänker på hur de ska få kommentarer/likes och 24 

% tycker det är viktigt att få kommenterar/likes på sina statusuppdateringar (Figur 5).  

 

 

Figur 6 Hur viktiga är följande användningsområden på Facebook för dig? (n=124/stapel) Procentsatsen 

för de som håller med (inte håller med) om att påståendet stämmer.  

 

På frågan ”Hur viktiga är följande användningsområden på Facebook för dig?” uppgav 

58 % att upprätthålla mitt kontaktnät var det viktigaste användningsområdet och 57 % 

uppgav att det viktigaste var att hålla kontakten med människor. 55 % av 

respondenterna menar att de använder Facebook för att fördriva tiden och 48 % tycker 

det är vikigt att skriva statusuppdateringar. Respondenterna tycker att det är viktigare 

att titta på andras bilder (47 %) än att lägga upp bilder själv (14 %). Endast 12 % 

använder Facebook för att lära känna fler människor (figur 6).  
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Självkänsla och välmående 

 
Figur 7 Rosenberg self-esteem scale (n=124).  

 

I Rosenbergs self-esteem scale kan individen få mellan 0-30 poäng. 15-25 poäng är 

normala poäng och att få under 15 poäng kan innebära att individen har en låg 

självkänsla. 21(17 %) av respondenterna fick under 15 poäng. 14 av dem var kvinnor 

och 7 män (figur 7).  

 

 

Figur 8 The short depression-happiness scale (n=124).  

I The short depression-happiness scale kan individen ha mellan 0-30 poäng. Har 

individen under 10 poäng kan det tyda på en depression. 30 (24 %) av respondenterna 

fick under 10 poäng. 19 av dem var kvinnor och 11 var män (figur 8).  
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Facebook kopplat till självkänsla och välmående 

För att se om det finns ett samband mellan Facebook och självkänsla så utfördes 

sambandsberäkningar. Pearson korrelation och spearman är det som har används för att 

göra beräkningarna. Inga samband finns mellan frågorna ”självkänsla” och ”Hur många 

minuter spenderar du på Facebook på en dag”, ”Jag tänker på hur jag ska få 

kommentarer eller likes på mina statusuppdateringar”, ”Det är viktigt för mig att få 

kommentarer och likes på mina statusuppdateringar” samt ”Läsa andras 

statusuppdateringar”.   

Sambandsberäkningar gjordes även för att se om det finns ett samband mellan Facebook 

och välmående. Det finns en negativ signifikant korrelation mellan ”Jag tänker på hur 

jag ska få många kommentarer eller likes på mina statusuppdateringar” och 

”välmående” (r=-0,187,p=,037). Det innebär att desto mer jag tänker på hur jag ska få 

kommentarer och likes desto lägre självkänsla har individen. Det finns inga samband 

mellan frågorna ”välmående” och ”Hur många minuter spenderar du på Facebook på en 

dag”, ”Jag tänker på hur jag ska få många kommentarer eller likes på mina 

statusuppdateringar”, ”Det är viktigt för mig att få kommenterar eller likes på mina 

statusuppdateringar” samt ”Läsa andras statusuppdateringar”.  

Problematisk internetanvändning 

 

Figur 9 Internet addiction test (n=124).  

Enligt Internet addiction test ska individen ha över 50 poäng för att ha ett internetbruk 

som kan orsaka dig problem. 2 (2 %) av respondenterna uppvisade denna poängsättning 

och båda var kvinnor. 20-49 poäng innebär att användandet av internet är måttligt men 

att det ibland kan dra ut på tiden samtidigt som internetanvändandet är under kontroll. 

67 (54 %) av respondenterna hamnade inom den poängsättningen. 0-19 poäng innebär 

att internet används måttligt och det svarade 55 (44 %) av respondenterna (figur 9). 

Facebook kopplat till ett problematiskt användande 

För att kunna se om det finns ett samband mellan Facebook och ett problematiskt 

användande utfördes sambandsberäkningar. Pearson korrelation gjordes mellan frågan 
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”Hur många gånger är du inne på Facebook på en dag” och ”beroende”. Korrelationen 

är signifikant (r=0,275, p=,003) alltså ganska låg. För att styrka detta samband gjordes 

sperman korrelation mellan ”Jag känner att jag inte hänger med om jag inte loggat in på 

Facebook under en längre tid” och ”beroende”. Här var korrelationen signifikant (r= 

0,348, p=,000) Korrelationen var även signifikant mellan variablerna ”Det händer att 

jag loggar in på Facebook utan att jag tänker på det” och ”beroende” (r= 0,432, p=,000). 

Frågan ”Jag börjar ofta logga in på Facebook innan jag inser att jag gör det” och 

”beroende” visade en korrelation på (r=0,471, p=,000) vidare fanns även en korrelation 

mellan ”Ibland kommer jag på mig själv med att ha loggat in på Facebook när jag 

egentligen hade tänkt göra något annat” och ”beroende” (r=0,418, p=,000). Den sista 

frågan som sambandsberäknades för att styrka att det finns ett samband mellan 

Facebook och beroende var frågan ”Komma bort ifrån saker jag borde göra” och 

”beroende”. Här uppnådde korrelationen (r=0,483, p<=,000). 

Sammanfattning av resultatet 

Sammanfattningen av resultatet sker utifrån syftet med studien.  

Hur unga vuxna använder Facebook 

För 79 % av respondenterna tillhör Facebook deras vardagliga rutin. Medelvärdet på hur 

många gånger respondenterna loggar in på Facebook på en dag blev 12 gånger och 

medianvärdet blev 10 gånger. Män är inne i 83 minuter i snitt respektive 73 minuter för 

kvinnorna.  

61 % loggar in på Facebook varje gång datorn startas och även 52 % angav att de loggar 

in på Facebook utan att de tänker på det.  50 % av respondenterna angav även att de 

loggar in på Facebook när de egentligen tänkt göra något annat. 48 % ansåg att det är 

viktigt för dem att kunna skriva statusuppdateringar och respondenterna 

statusuppdaterar över lag mer kring positiva saker i deras liv än negativa. 55 % av 

respondenterna uppgav att det bland annat använder Facebook för att fördriva tiden.   

Facebook påverkar inte självkänslan  

Resultatet av Rosenbergs self-esteem scale visade att 17 % av respondenterna kan ha en 

låg självkänsla. Resultaten av sambandsberäkningarna som gjordes mellan Facebook 

och självkänsla tyder på att ingen koppling finns mellan dem.   

Facebook kan påverka välmåendet  

Resultatet av The short depression-happiness scale visade att 24 % av respondenterna 

kan vara deprimerade. Resultatet av sambandsberäkningarna mellan Facebook och 

välmående visade att det finns en negativ korrelation mellan jag tänker på hur jag ska få 

kommentarer eller likes på mina statusuppdateringar och välmående. De övriga 

sambandsberäkningarna tyder på att ingen koppling finns mellan dem.  

Facebook kan leda till ett problematiskt användande 

Resultatet av Internet addiction test visade att enbart 2 % av respondenterna hade ett 

internetbruk som kunde orsaka personen problem. Resultaten av genomförda 

sambandsberäkningar visar dock att det finns en signifikans mellan Facebook och ett 
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problematiskt internet användande. Signifikansen var varierande mellan de olika 

variablerna som har testats men de flesta hade ett högt samband. 

 

DISKUSSION 
Tanken med denna studie var att se hur Facebook påverkar människan. Studiens syfte 

var att ta reda på hur unga vuxna använder Facebook samt om användandet kan leda till 

ett problematiskt användande av Facebook. Vidare ska studien undersöka om 

användningen av Facebook kan relateras till välmående samt psykologiska aspekter som 

självkänsla.  Nedan kommer en diskussion kring hur resultatet framkom och de är 

huvuddelen i denna studie. En diskussion kring för och nackdelar med de olika val som 

har gjorts längs vägen kommer beskrivas nedan. Inledningsvis kommer 

metoddiskussionen och därefter kommer resultatdiskussionen.  

Metoddiskussion 

Studien har en kvantitativ metod för att uppnå syftet. Genom att nå ut till en större 

population ges en överblick över ämnet. Om en kvalitativ metod används istället för 

kvantitativ metod får studien en mer specifik grupp att undersöka. Det resulterar i ett 

mer ingående resultat men på betydligt färre personer eftersom tiden inte finns till att 

intervjua många människor. Vid en intervju kommer personernas egna tankar och 

åsikter fram eftersom det är möjligt att ställa följdfrågor om det behövs. Kvantitativ 

metod är det som är mest lämpligt för studien då Facebook är ett stort forum med 

många aktiva medlemmar.  

Vid utformning av enkäten används delar ifrån Sweden largest Facebook study (2012) 

och studien kompletteras med Rosenbergs self-esteem scale samt The short depression-

happiness scale. Instrumenten används för att kunna mäta självkänslan och välmående i 

relation till Facebook. Den sista delen i enkäten är baserad på Internet addiction test. 

Testet används i syftet att se om det finns något samband mellan Facebook och ett 

problematiskt användande. I efterhand går det att se att en tydligare beskrivning kring 

de olika frågorna behövs för att minska felaktiga svar.  

På frågan ”Hur många gånger på en vecka uppdaterar du din status?” är det möjligt att 

uppfatta frågan olika. Genom att endast inrikta undersökningen till en vecka och inte en 

längre tidsperiod kan det leda till en tveksamhet hos respondenterna hur de ska svara. 

Det borde finnas respondenter som uppdaterar en gång varannan vecka och en gång per 

månad och en gång per år. Genom att de alternativen inte finns tillgängliga är det 

möjligt att respondenterna svarar ”noll” som att de aldrig uppdaterar överhuvudtaget 

under någon vecka och det påverkar resultatet i studien.  

Genom att vara mer detaljerad på frågan ”Hur många gånger per dag loggar du in på 

Facebook” kan respondenterna svara mer korrekt då det inte ges lika stort utrymme för 

felmarginal om vad definitionen av en dag är och vad författarna anser att en inloggning 

är. För en respondent som har en Iphone/Android telefon kan det vara att personen 

loggar in på morgonen via Facebook applikationen och är inloggad hela dagen och 

därmed passivt aktiv. En annan respondent kan tolka det som att även om telefonen är 

inloggad på Facebook via applikationen hela dagen kan det vara att varje gång 

applikationen aktiveras  räknar respondenten det som en inloggning. 
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På frågan ”Hur många minuter är du inloggad på Facebook på en dag?” kan begreppet 

dag innebära olika saker för olika respondenter. Genom att ta upp frågan om en 

respondent får negativa känslor vid upptäckten att respondenten blivit borttagen från 

Facebook av någon annan ges det mer fakta att analysera som kan kopplas till 

självkänsla. Många av frågorna handlar också om hur pass stor insikt varje respondent 

har i sitt användande, om en person inte har särskilt stor insikt blir det större risk för 

felmarginal för att respondenten inte svarar sanningsenligt omedvetet. Det finns även en 

risk för att respondenterna svarar enligt vad de tror normen är i samhället. När det 

kommer till frågan ”Hur många minuter per dag är du inloggad på Facebook?” kan det 

vara att respondenterna har väldigt svårt att ange minutvis hur mycket de är inne på 

Facebook, det kan leda till att det blir spekulationer då respondenterna har svårt att ange 

specifik fakta. Under frågan ”Det händer att jag loggar in på Facebook utan att jag 

tänker på det” borde resultatet kunna vara missvisande då respondenterna kan vara 

tvungna att spekulera på den här frågan eftersom de möjligtvis inte kommer ihåg de 

inloggningar när det händer. 

Många av frågorna utgår från att respondenten har en självinsikt och faktiskt svarar 

ärligt på frågorna för att resultatet inte ska bli missvisande som en röd tråd genom hela 

enkäten för respondenterna. Många av våra frågor syftar på att respondenterna ska syna 

sig själva vad gäller självkänsla och känslor. För människor som lider av dålig 

självkänsla och stundtals mår dåligt kan det frambringa negativa känslor om personen 

ska tänka på det utan att det finns något stöd i närheten. Enkätens syfte att respondenten 

ska svara i siffror, dock är det ett fält som gav möjlighet att även skriva i text (Se bilaga 

2) vilket en del av respondenterna gjorde. Tanken med enkäten är att respondenterna 

ska svara i siffror. En del respondenter har dock sett möjligheten att svara i text vilket 

resulterar i att de som svarat i text exkluderas från resultatet. Genom att skriva tydligt 

att svar ska anges i siffror kan det leda till färre exkluderingar. Ett annat alternativ kan 

vara att bara ge respondenterna möjlighet att svara i siffror och utforma svarsalternativet 

annorlunda. På fråga 8 ”I vilken utsträckning skriver du om följande saker i dina 

uppdateringar” borde frågan omformuleras. Svarsalternativen går ut på att respondenten 

bockar för om de skriver något av dem i sina uppdateringar. 

Urvalet i studien riktar sig till unga vuxna i åldern 18 – 30 år. De människor som svarar 

på enkäten är mestadels heltidsstudenter och resultatet visar på en medelålder på 24 år. 

Fördelningen mellan kvinnor och män är tillräcklig för att resultatet ska vara användbart 

för båda könen. Eftersom enkäten sprids på Facebook finns inte mer information kring 

respondenterna än de svar som framkommer på frågorna.Detta gör att resultatet blir 

svårt att generaliseras till övriga människor. Enkäten spreds i olika grupper på Facebook 

och via respondenter som svarade och delade länken till enkäten till sina Facebook 

vänner. Genom att dela länken i grupper på Facebook ökade svarsfrekvensen och 

variationen på respondenterna som svarade. Då en grupp skapats för att respondenterna 

har en sak gemensant kan det vara att en större mängd av respondenterna från gruppen 

svarar likartat medvetet eller omedvetet på grund av den gemensamma nämnaren de har 

som gör att de är med i gruppen. Respondenterna anses ingå i den målgrupp vi 

efterfrågar, Vid en bredare målgrupp kan det leda till ett annat resultat. Denti m.fl. 

(2012) studie visar på att Facebook användandet skiljer mellan unga och äldre, på det 

sättet att unga människor är inloggade i fler minuter och använder Facebook mer 

frekvent än vad äldre gör. 
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Resultatet för studien kan vara missvisande då en del av respondenterna kan svarat flera 

gånger. Det inte finns någon kontrollfunktion främst på grund av att bevara 

anonymiteten för respondenterna. Genom att sprida länken till enkäten inom grupper 

ökar svarsfrekvensen men då det är en särskild grupp människor är risken att de pratar 

med varandra innan de besvarar enkäten och där med påverkas resultatet. Genom att ha 

klara instruktioner innan enkäten utförs går det att försöka minimera påverkan av 

resultatet. 

Resultatdiskussion 

Hur unga använder Facebook 

I resultatet framkom det att män i snitt spenderar mer tid på Facebook än vad kvinnor 

gör, dock loggar män och kvinnor in lika många gånger på en dag enligt 

undersökningens resultat. Denti m.fl. (2012) samt Kittinger, Correia och Irons (2012) 

studier visar dock att kvinnor loggar in fler gånger på Facebook på en dag samt är 

inloggade fler minuter än vad män är. För 48 % av respondenterna är det viktigt att 

kunna skriva statusuppdateringar och för 41 % är det viktigt att kunna läsa 

statusuppdateringar. Respondenterna är mer benägna att uppdatera om positiva saker 

som händer dem. Denti m.fl. (2012) samt Chou och Edge (2012) studier visar på 

liknande resultat. Facebookanvändare väljer vad dem vill lägga ut och skriver mer om 

positiva saker i sina uppdateringar än negativa saker som skett i deras liv. Bevan, Pfyl 

och Barcalay (2012) visar på att Facebook har en ökad betydelse i individers liv och allt 

mer kretsar kring onlineprofilen. Facebookanvändare väljer hur de framhäver sig själva 

och de väljer att framhäva de positiva sakerna. Utifrån resultatet och tidigare forskning 

går det att se att unga vuxna använder Facebook på ungefär samma sätt. Att det skiljer 

sig åt på vissa ställen kan bero på att undersökningen inte gått till på samma sätt samt att 

samma målgrupp inte har undersökts. 

Facebook kopplat till självkänsla och välmående 

I resultatet framkommer det att 17 % av respondenterna kan ha en låg självkänsla enligt 

Rosenberg self-esteem scale. Sambandsberäkningarna som utförs mellan Facebook och 

självkänsla tyder på att det inte finns någon koppling mellan variablerna. Denti m.fl. 

(2012) studie visar att låginkomsttagare och lågutbildade mår sämre desto mer de 

använder sig utav Facebook, men deras studie finner ingen signifikans mellan Facebook 

och självkänsla. Kapidou, Costin och Morris (2011) studie visar att personer som 

spenderar mer tid på Facebook tenderar att ha en lägre självkänsla. Mehdizadeh (2010) 

studie visar att personer som har en högre grav av narcissism och har en låg självkänsla 

spenderar mer tid på Facebook än övriga i studien. Denti m.fl. (2012) samt Kapidou, 

Costin och Morris (2012) har använt Rosenberg self-esteem scale vilket gör att 

studiernas resultat går att jämföra med denna studies resultat. Alla studier har inte 

undersökt samma målgrupp vilket gör att resultaten kan skilja sig åt på grund av det. 

Eftersom självkänsla kan mätas och tolkas på många olika sätt är området betydligt 

större än vad denna studie har kunnat undersöka. För att se om ett samband mellan 

Facebook och självkänsla finns hade kanske flera variabler behövts ställas emot 

varandra. Både Facebook och självkänsla är komplexa områden vilket gör det svårt att 

undersöka.  
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I resultatet framkommer det även att 24 % av respondenterna kan vara deprimerade 

enligt The short depression-happiness scale. En negativ korrelation finns mellan ”Jag 

tänker på hur jag ska få kommentarer eller likes på mina statusuppdateringar” och 

”välmående”.  Med det menas att desto mer jag tänker på hur jag ska få kommentarer 

eller likes på mina statusuppdateringar desto lägre välmående har jag. De övriga 

sambandsberäkningarnas resultat tyder på att ingen koppling finns mellan dem. Denti 

m.fl. (2012) studie visar att kvinnor som använder Facebook i stor utsträckning tenderar 

att ha ett lägre välmående. Det går dock inte att se ett samband för män i studien.  

Facebook kopplat till ett problematiskt användande 

I resultatet framkommer det att 2 % av respondenterna har ett problematiskt 

internetanvändande enligt Internet addiction test. Det finns en signifikans mellan 

Facebook och beroende. Kittinger, Correia och Irons (2012) studie visar att 15 % av 

männen och 16 % av kvinnorna har ett problematiskt internetanvändande enligt Internet 

addiciton test. De är även benägna att hävda att deras problem är relaterade till 

Facebook.  Eftersom det inte finns någon definition på vad ett problematiskt 

internetanvändande är blir det svårt att veta om mätningen är korrekt. Till studien valdes 

Internet addiction test då det använts i tidigare forskning och det har då mäts mot olika 

Facebook variabler. Facebook är ett relativt nytt fenomen och Facebook används inte i 

samma syfte som det gjordes när det skapades då Facebook ständigt är under 

utveckling, vilket gör området väldigt komplext.  

Hypotesprövning  

Utifrån resultatet ska hypotesprövning ske. Resultatet av genomförda 

sambandsberäkningar visar att inget samband mellan Facebook och lägre självkänsla 

finns. Den hypotes som resultatet visar stämmer är nollhypotesen, H0 - Det finns inte ett 

samband mellan ett aktivt Facebook användande och ett utvecklande av lägre 

självkänsla. H1 kan därför förkastas då den inte stämmer in på resultatet.  

Resultaten av genomförda sambandsberäkningar visar dock att det finns en signifikans 

mellan Facebook och ett problematiskt internet användande. Den hypotes som resultatet 

visar stämmer är, H2 – Desto mer aktiv individen är på Facebook desto högre risk finns 

för att utveckla ett problematiskt användande. H0  kan därför förkastas då den inte 

stämmer in på resultatet.  

Slutsatser 

För 79 % av respondenterna tillhör Facebook deras dagliga rutin och 50 % loggar in på 

Facebook när det egentligen tänkt göra något annat. 38 % känner även att de inte hänger 

med om de inte loggar in på Facebook. Eftersom mer än hälften av Sveriges befolkning 

använder sig utav Facebook, och eftersom resultatet visar att användandet kan leda till 

ett problematiskt användande är det ett viktigt ämne för behandlingspedagoger. Inom 

ungdoms- och missbruksvården är det viktigt att veta om problematiken som Facebook 

kan leda till, samt att våra framtida klienter faktiskt kan ha denna problematiken.  

 

Facebook är ett växande socialt nätverk som ständigt utvecklas, från att ha varit tänkt 

som ett kommunikationsmedel mellan studenter har det idag blivit ett gigantiskt 

nätverk. Företag och myndigheter skapar sidor och sköter kommunikationen med 

medborgare i samhället och allmänheten. Skolor har idag sidor på Facebook och även 
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där sköts kommunikationen med elever och informationen sprids då snabbt. Eleverna är 

närvarande och aktiva på Facebook både under fritiden men också under tiden de är i 

skolan. På de flesta skolor idag får eleverna varsin dator som de ska använda i 

undervisningen under vissa lektioner. Det är dock lätt för dem att logga in på Facebook 

eller på andra sociala medier när lärarna inte är närvarande. Det finns begränsad 

forskning gällande om Facebook kan leda till ett problematiskt användande, därför bör 

det forskas mer om vilken påverkan Facebook kan ha på människan. Om samhället 

uppmuntrar allmänheten och speciellt ungdomar att vara online på Facebook kan det 

möjligtvis leda till ett problematiskt användande då både en persons sociala nätverk och 

information från företag och samhället och skolor förmedlas genom Facebook är det 

möjligt att ett problematiskt användande utvecklas. 
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Bilaga I 

I 

 

Missiv 
Vi som skickat ut denna enkät heter Camilla Hildingsson och Niklas Jyllhed. Vi skriver 

nu vårt examensarbete till utbildningen behandlingspedagogik i ungdoms och 

missbruksvård. Ämnet som vi valt till vår uppsats är Facebook och syftet med denna 

studie är att undersöka unga vuxnas användning av Facebook samt om användandet kan 

leda till ett beroende av Facebook. Vidare ska vi undersöka om användningen av 

Facebook kan relateras till psykologiska aspekter som självkänsla.   

Inom all samhällsvetenskaplig forskning finns det etiska riktlinjer som man ska följa. 

De vi använder oss av är de som presenteras i Vetenskapligarådet. För att göra allt vi 

kan för att ditt deltagande i vår studie ska vara etiskt riktigt vill vi visa dig dessa 

riktlinjer och hur vi ser på dem.  

Informationskravet – innebär att du som deltagare ska vara fullt införstådd med 

studiens syfte och tekniken för datainsamling. Det innebär också att du ska veta vilka vi 

är, vilken utbildning vi tillhör och var du kan nå oss. Dessutom innebär det att du ska 

veta att ditt deltagande är helt frivilligt och att du när som helst kan bestämma dig för att 

inte delta längre. 

 

Samtyckeskravet – innebär att allt ditt deltagande bygger på ditt samtycke. Är det 

något du inte gillar så diskuterar vi det och finner nya alternativ. Eller så kan du avsluta 

ditt deltagande i studien. 

 

Konfidentialitetskravet – innebär att ingen, förutom vi, kommer att kunna förstå att 

det är just du som deltagit i studien och delgett oss dina erfarenheter. 

 

Nyttjandekravet – innebär att du ska vara helt införstådd i vad studien / uppsatsen 

kommer att användas till. Dessutom har du rätt att läsa det färdiga resultatet innan det 

publiceras. Du kommer att få ett exemplar av uppsatsen om du vill. 

 

Vi hoppas att du med detta känner dig lugn och är motiverad att delta i vår studie. För 

oss är det särskilt viktigt att du vill dela med dig av dina erfarenheter till oss - då det är 

just dem vi intresserar oss för. 

 

Stort tack för din medverkan! 

 

Camilla Hildingsson 

ch222et@student.lnu.se 

Niklas Jyllhed  

nj222bn@student.lnu.se 

mailto:ch222et@student.lnu.se
mailto:nj222bn@student.lnu.se
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Enkät 
För dig i åldern mellan 18 -30 år 

 

*Obligatorisk 

Facebook studie 

Hej. Vi uppskattar ditt deltagande i vår undersökning som gäller vårat examensarbete. Fyll i 

alla frågor så ärligt du kan. Vi tackar för dina svar!  

Hälsningar Camilla och Niklas  

F1. Kön: * 

Markera alla som gäller. 

 Kvinna  

 Man  

F2. Ålder: * 

Svara i siffror 

 

Sysselsättning: * 

Kryssa i ett eller flera alternativ som stämmer överrens med din nuvarande sysselsättning 

Markera alla som gäller. 

 Studerar heltid  

 Studerar deltid  

 Arbetssökande  

 Arbetar heltid  

 Arbetar deltid  

 Annan sysselsättning  



 

 

 

F3. Hur många gånger är du inne på Facebook på en dag? * 

Svara i siffor 

 

F4. Hur många minuter spenderar du på Facebook på en dag? * 

Svara i siffror 

 

F5. Hur väl stämmer följande påstående in på dig själv och ditt Facebook-användande? * 

Svara på en skala mellan 0 (stämmer inte alls) till 5 (stämmer precis) 

Markera endast en oval per rad. 

 

Stämmer 

inte alls 1 
2 3 4 

Stämmer 

precis 5 

Jag känner att jag 

inte hänger med om 

jag inte loggat in på 

Facebook under en 

längre tid 

     

Jag loggar in på 

Facebook varje 

gång jag startar 

datorn eller öppnar 

webbläsaren 

     

Det händer att jag 

loggar in på 

Facebook utan att 

jag tänker på det 

     

Ibland kommer jag 

på mig själv med att 

ha loggat in på 

Facebook när jag 
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Stämmer 

inte alls 1 
2 3 4 

Stämmer 

precis 5 

egentligen hade 

tänkt göra något 

annat 

Jag börjar ofta logga 

in på Facebook 

innan jag inser att 

jag gör det 

     

Att logga in på 

Facebook tillhör 

min dagliga rutin 
     

Det är viktigt för 

mig att få 

kommentarer eller 

likes på mina 

statusuppdateringar 

     

Jag tänker på hur 

jag ska få många 

kommentarer och 

likes när jag skriver 

statusuppdateringar 

     

F6. Hur viktiga är följande användningsområden av Facebook för dig personligen? * 

Svara på en skala mellan 0(inte alls viktigt) och 5(mycket viktigt) 

Markera endast en oval per rad. 

 

Inte viktigt 

alls 1 
2 3 4 

Mycket 

viktigt 5 

Ta reda på vad 

gamla vänner gör 

idag 
     



 

 

 

Inte viktigt 

alls 1 
2 3 4 

Mycket 

viktigt 5 

Upprätta kontakten 

med människor jag 

inte träffar så ofta 
     

Lära känna fler 

människor      

Upprätthålla mitt 

kontaktnät i 

allmänhet 
     

Fördriva tiden      

Komma bort ifrån 

saker jag borde 

göra 
     

Låta andra veta att 

jag bryr mig om 

dem 
     

Visa andra 

uppmuntran      

Titta på andras 

bilder      

Lägga upp bilder       

Besöka vänners 

profiler      

Besöka profiler till 

personer som jag 
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Inte viktigt 

alls 1 
2 3 4 

Mycket 

viktigt 5 

inte känner till 

Skriva 

statusuppdateringar      

Läsa andras 

statusuppdateringar      

Vara med i grupper      

 

F7. Hur många gånger på en vecka uppdaterar du din status? * 

Markera endast en oval. 

 0 gånger  

 1-2 gånger  

 3-4 gånger  

 5 eller fler gånger  

 

F8. I vilken utsträckning skriver du om följande saker i dina statusuppdateringar * 

Markera de svar som du tycker stämmer 

Markera alla som gäller. 

 Vardagshändelser  

 Privata/personliga händelser  

 Relationer  

 Stora händelser i mitt liv  



 

 

 Positiva saker som hänt mig  

 Negativa saker som hänt mig  

 Om när jag mår bra  

 Om när jag mår dåligt  

F9. Vad brukar syftet med dina statusuppdateringar vara? * 

Svara på en skala mellan 1 (stämmer inte alls) till 5 (stämmer precis) 

Markera endast en oval per rad. 

 

Stämmer 

inte alls 1 
2 3 4 

Stämmer 

precis 5 

Sprida 

information/kunskap       

Roa andra      

Provocera andra      

Avreagera mig       

Skryta om något      

Få uppmärksamhet      

Få bekräftelse      

Uttrycka mina tankar       

Uttrycka mina 

känslor      
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F10. Hur väl stämmer följande påstående in på din uppfattning om dig själv? * 

Svara på en skala mellan instämmer inte alls till instämmer helt 

Markera endast en oval per rad. 

 

Instämmer 

inte alls  

Instämmer 

inte  
Instämmer  

Instämmer 

helt  

Jag är en 

värdefull 

person, minst 

lika värdefull 

som andra 

    

Jag har en rad 

goda 

egenskaper 
    

Överlag är jag 

benägen att 

betrakta mig 

som misslyckad 

    

Jag klarar av att 

uträtta saker 

lika bra som de 

flesta människor 

    

Jag tycker att 

jag inte har så 

mycket att vara 

stolt över 

    

Jag intar en 

positiv attityd 

gentemot mig 

själv 

    



 

 

 

Instämmer 

inte alls  

Instämmer 

inte  
Instämmer  

Instämmer 

helt  

På det hela 

taget är jag nöjd 

med mig själv 
    

Jag önskar jag 

kunde ha mer 

respekt för mig 

själv 

    

Visst känner jag 

mig värdelös 

ibland 
    

Ibland tycker jag 

att jag inte alls 

är bra 
    

F11. Hur ofta har du känt dig på följande sätt under de senaste sju dagarna? * 

Svara på en skava mellan aldrig till ofta. 

Markera endast en oval per rad. 

 
Aldrig  Sällan  Ibland  Ofta  

Känt mig 

missnöjd med 

mitt liv 
    

Känt mig lycklig     

Känt mig dyster     

Känt mig nöjd 

med den jag är     
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Aldrig  Sällan  Ibland  Ofta  

Känt att livet 

varit 

njutningsbart 
    

Känt att livet 

varit 

meningslöst 
    

 

 

F12. Hur väl stämmer följande påstående in på dig? * 

Svara på en skala mellan aldrig eller inte alls till alltid eller mycket ofta.  

Markera endast en oval per rad. 

 

Aldrig 

eller 

inte alls 

Sällan Ibland 
Ganska 

ofta 
Ofta 

Alltid 

eller 

mycket 

ofta 

Hur ofta märker du 

att du varit på 

Internet längre än 

du från början 

tänkt? 

      

Hur ofta slingrar du 

dig undan 

hushållssysslorna 

för att få mera tid 

för Internet? 

      

Hur ofta väljer du 

att tillbringa din tid 

på Internet istället 

för med din familj 

eller dina vänner? 

      



 

 

 

Aldrig 

eller 

inte alls 

Sällan Ibland 
Ganska 

ofta 
Ofta 

Alltid 

eller 

mycket 

ofta 

Hur ofta finner du 

nya 

människorelationer 

via Internet? 

      

Hur ofta klagar 

dina närstående 

över hur mycket 

tid du använder för 

Internet? 

      

Hur ofta blir dina 

studier lidande på 

grund av Internet? 
      

Hur ofta kollar du 

din e-post innan du 

gör något annat 

viktigt? 

      

Hur ofta blir din 

arbetsinsats eller 

produktivitet 

lidande på grund 

av Internet? 

      

Hur ofta måste du 

försvara eller 

hemlighålla ditt 

Internetbruk? 

      

Hur ofta flyr du 

vardagliga problem 

genom att tänka på 
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Aldrig 

eller 

inte alls 

Sällan Ibland 
Ganska 

ofta 
Ofta 

Alltid 

eller 

mycket 

ofta 

Internet? 

Hur ofta kommer 

du på dig själv med 

att längta efter att 

få surfa på nätet 

igen? 

      

Hur ofta är du rädd 

för att ditt liv skulle 

kännas tråkigt, 

tomt och glädjelöst 

utan Internet? 

      

Hur ofta snäser, 

skriker eller blir du 

nervös om 

någonting annat 

stör dig då du är på 

nätet? 

      

Hur ofta lider du av 

sömnbrist på grund 

av dina nattliga 

Internetsessioner? 

      

Hur ofta kretsar 

dina tankar 

längtansfullt efter 

Internet de gånger 

du inte är på 

nätet? 

      

Hur ofta beslutar 

du dig för att bara 
      



 

 

 

Aldrig 

eller 

inte alls 

Sällan Ibland 
Ganska 

ofta 
Ofta 

Alltid 

eller 

mycket 

ofta 

"stanna några 

minuter till" på 

nätet? 

Hur ofta beslutar 

du dig för att 

tillbringa mindre 

tid på nätet men 

misslyckas? 

      

Hur ofta försöker 

du dölja den 

verkliga tiden du 

tillbringar på 

nätet? 

      

Hur ofta surfar du 

hellre på nätet än 

umgås med andra? 
      

Hur ofta känner du 

dig deprimerad, 

nedstämd eller 

nervös då du inte 

är på nätet och 

märker att dessa 

känslor försvinner 

genast när du 

börjar surfa på 

Internet? 

 
      

 


