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Abstrakt 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka sambandet mellan självkänsla, 

fysisk självbild och användning av Facebook hos gymnasieungdomar sett ur ett 

könsperspektiv. Tidigare forskning har visat att unga kvinnor ligger signifikant 

lägre i skalorna som mäter självkänsla och fysisk självbild, i jämförelse med unga 

män. Föreliggande studie genomfördes med en enkät innehållande 

skattningsskalor som har visat sig ha hög reliabilitet och validitet. För att mäta 

självkänsla användes Rosenbergs Self-Esteem Scale (1965). Vidare användes 

Body-Esteem Scale for Adolescents and Adults för att mäta fysisk självbild som 

är konstruerade av Mendelson, Mendelson och White (2001). Enkäten innehöll 

även egenkonstruerade demografiska frågor samt frågor om 

Facebookanvändning. Studien utgjordes av gymnasieungdomar (n = 102) i 

årskurs tre. Studien visade att det fanns signifikanta skillnader vid jämförelse 

mellan unga kvinnor och unga män i skattad självkänsla (p = .005), fysisk 

självbild (p < .001) samt spenderad tid på Facebook (p < .005). Unga män hade 

högre självkänsla och högre fysisk självbild men disponerade mindre tid på 

Facebook. Det fanns även signifikanta skillnader mellan elever avseende valt 

gymnasieprogram. Resultatet i stort är i linje med tidigare studier.  

 

Nyckelord: självkänsla, fysisk självbild, gymnasieungdomar, Facebook, RSES, 

BESAA 
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Introduktion 

I Sverige har media i olika former blivit en del av människans vardagsliv. Människor har 

tillgång till ett konstant informationsflöde genom till exempel mobiltelefoner, datorer, TV, 

tidningar och reklam (Lalander & Johansson, 2012). Internet i Sverige är idag inne i den så 

kallade mobila fasen. Omkring hälften av den svenska befolkningen använder mobilen till att 

koppla upp sig på internet. Unga män och kvinnor (13-21 år) skiljer sig åt vad gäller 

internetanvändandet. Unga män tittar mer på filmklipp, spelar spel och laddar ner material. 

Unga kvinnor är mer aktiva på sociala medier som Facebook. De är också den grupp som 

publicerar flest digitala bilder (Findahl, 2012). 

 

Det finns idag ett flertal sociala nätverk där individer kan ta del av och dela med sig av 

information. Förutom Facebook finns t.ex. Twitter, Instagram och Snapchat (Findahl, 2012).  

 

Facebook skapades år 2004 och var inledningsvis ett kommunikationsverktyg för studenter på 

Harvard, USA. Två år senare blev Facebook tillgängligt för allmänheten och är idag det mest 

populära sociala nätverket över hela världen (Blachnio, Przepiorka & Rudnicka, 2013). I mars 

2014 hade Facebook över 1,1 miljard aktiva användare i världen (Facebook kvartalsrapport, 

2014). Av den svenska befolkningen är det 68% som använder sig av Facebook. I 

åldersgruppen 16-25 år besöker 95% Facebook någon gång, 81% gör det dagligen och 36% 

flera gånger per dag (Internetstatistik, 2014).  

 

Facebook är ett socialt nätverk som möjliggör för användare att bland annat skapa och ta del 

av profiler, skapa kontakter, dela foton och dela övrig personlig information (Denti, 

Barbopuolos, Nilsson, Holmberg, Thulin, Wendeblad & Davidsson, 2012). Användarna kan 

således ge mycket information om sig själva men också radera information om de ångrar 

något av det som lagts ut. Nie och Sundars (2013) studie bland universitetsstudenter i 

Sydkorea har visat att individer med lägre självkänsla oftare raderar sina inlägg. Dessa 

personer är mer noggranna med vad de publicerar och raderar oftare sina inlägg. Personer 

med bättre självkänsla publicerar däremot gärna personlig information om sig själva, familjen, 

utbildning och jobb. Individer med lägre respektive högre självkänsla använder Facebook som 

en förlängning av deras egna identiteter.  

 

Frekvens av internettrafiken i världen visar till exempel att Facebooktrafiken synes ha 

minskat avsevärt under senaste åren (Internetstatistik, 2014). Det är ännu oklart huruvida 
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Facebookanvändarna övergett eller minskat användningen av Facebook till förmån för andra 

sociala nätverk. I genomsnitt spenderar unga människor mellan 60 och 120 minuter per dag på 

Facebook och har mellan 200 och 250 vänner på forumet (Kalpidou, Costin & Morris, 2011).  

 

På ett regeringsuppdrag för att studera ungas (10-13 år) onlineaktiviteter sett ur ett 

genusperspektiv, visade Forsmans (2014) studie att jämlikhet och könsskillnader 

”cementeras” i den digitala verkligheten och att det s.k. ”i särhållandet av könen” blir allt mer 

kraftfullt när bilden och fotografiet alltmer ersätter text på sociala medier. De möjligheter som 

finns att, via internet, på ett helt nytt sätt testa sin identitet och uttrycka sig fritt begränsas när 

möjligheter att agera anonymt blir allt mindre. Forsman (2014) menade att kommunikationen 

inom ramen för sociala medier idag sker inför öppen ridå. När allt blir synligt och transparent 

finns risken att gammal maktordning och könsstereotypa mönster kryper fram och eventuellt 

till och med accelererar. Forsman (2014) hade en hypotes om att flickor i första hand 

presenterar sig själva för jämnåriga av motsatta könet, då det främsta syftet för dessa unga är 

att vara söta. För pojkar däremot gäller det att framstå som coola. Att utseende och ett 

attraktivt yttre spelar en viktig och stor roll för individens självkänsla har tidigare forskning 

tydligt visat (Tomori & Rus-Makovec, 2000). Media tillsammans med en ständigt 

expanderande mode- och skönhetsindustri är några av orsakerna och del av de sociala 

influenserna som formar det kulturella skönhetsidealet (Groesz, Levine & Murnen, 2002). Då 

sociala nätverk ökat dramatiskt i användning de senaste åren är det av intresse att studera hur 

dagens svenska ungdomar använder sig av sociala medier. Syftet med föreliggande studie är 

därför att undersöka sambandet mellan självkänsla, fysisk självbild och användning av 

Facebook sett ur ett könsperspektiv. 

 

Nadkarni och Hofmanns (2012) fann två huvudsakliga anledningar till varför individer 

använder Facebook; behovet av att tillhöra en grupp samt behovet av själv-presentation. 

Behovet av att tillhöra kan associeras till självkänsla genom att individer har en inre 

motivation att bli accepterade av andra. Acceptansen från andra leder till en ökad känsla av 

tillhörighet som i sin tur kan leda till en ökad självkänsla (Leary, 2004). Människor strävar 

efter att upprätthålla en positiv bild av sig själva. Med hjälp av hur individer talar om sig 

själva och vilka kontakter de har, så har de möjlighet att presentera sig på det sätt som de tror 

att andra reagerar positivt på. Målet för individerna är att höja sin självkänsla (Leary, 1999).  
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Stefanone, Lackaff och Rosens (2011) visade att kvinnor använder Facebook för att få 

bekräftelse i större utsträckning än vad män gör. Från att Facebook har varit ett socialt nätverk 

genom vilket människor upprätthåller meningsfulla relationer, kan det idag handla om en plats 

för konkurrens och uppmärksamhet. Antalet gillningar/likes fungerar som tillfredsställelse i 

interaktion med andra. Anderson, Chamorro-Premuzic, Fagan och Woddnutts (2012) studie 

visade att personer med låg självkänsla uppfattar informationsdelande som ett försök att få 

bekräftelse. Det verkar inte ha någon betydelse vem som bekräftar, utan mera känslan som 

uppstår att andra gillar det som personen lägger ut på Facebook. Personer med lägre 

självkänsla spenderar mera tid på Facebook än personer med högre självkänsla. Facebook blir 

ett substitut för ansikte-till-ansikte interaktioner och ett sätt att söka kontakt och att fly 

verkligheten. Personer med lägre självkänsla har ofta färre vänner än personer med högre 

självkänsla. Personer som uppmätte en högre självkänsla lägger mera tid på interaktion med 

sin närmsta vänkrets. Positiva kommentarer på Facebook bidrar i studien till en ökad 

självkänsla (Anderson et al., 2012). 

 

Enligt Gonzales och Hanock (2011) kan Facebook spegla en positiv version av aktören. 

Användarna av Facebook presenterar utvalda bilder med effekter av filter och färg. Varje 

gång profilen visas höjs självkänslan hos aktören. Då användarna har kontroll över hur de vill 

presenteras på sin profilsida, väljer de oftast att visa upp en realistisk men överdriven sida av 

sig själv (Anderson et al., 2012). I en engelsk studie (Ringrose, 2010) framkom det att unga 

kvinnor känner oro över att inte se perfekta ut på sina profilbilder på Facebook, och att de har 

komplex över sina kroppar och utseende. De unga kvinnorna vill framstå som snygga, vilket 

leder till oro kring att försöka upprätthålla den bilden i verkligheten. 

 

 

Självkänsla 

Självet kan liknas med en kognitiv mekanisk funktion som gör det möjligt för människor att 

medvetet reflektera över sig själva och sina tankar, men även reflektera över attityder och 

värderingar från andra grupper.  I självet och i förmågan att självreflektera ligger begreppet 

självkänsla. Självkänslan etableras relativt tidigt i livet, då handlar det om att bli 

uppmärksammad av de nära personerna i sin omgivning. Här är viktigt att känna sig trygg, 

sedd, accepterad samt att föräldrarna inte försöker förändra en till något som man inte är. 

Senare i livet utmärks en god självkänsla av att man är trygg i sig själv, att man står upp för 
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sina känslor samt att man vågar säga nej. Den som däremot har en sämre självkänsla försöker 

oftare anpassa sig till omgivningen och säger ja för andras skull (Leary, 1999). 

 

Rosenberg (1965) menade att sociala erfarenheter i medlemskap i en speciell grupp har 

betydelse för om gruppmedlemmen utvecklar hög eller låg självkänsla. En hög självkänsla gör 

att individens attityd till sig själv är hög. Personen respekterar sig själv och är medveten om 

sitt eget värde. Däremot behöver en person med hög självkänsla inte se sig överlägsen och 

bättre än andra. Individen känner till sina styrkor och svagheter och vill utveckla de sidor hos 

sig själv som är möjliga. En person med låg självkänsla är missnöjd med sig själv och 

kännetecknas av brist på självrespekt. Personen föraktar sig själv och är osäker på sitt eget 

värde. Självkänslan handlar om personens egen värdering av sig själv samt tilliten till sin egen 

person. Dieners (2000) menade att självkänsla definieras utifrån hur negativt eller positivt 

individer uppfattar sig själv.  

 

Alvarez-Icaza, Gómez-Maqueo och Patiño (2004) forskning visade att personer med hög 

självkänsla i större utsträckning styr över sitt eget liv än individer med lägre självkänsla. Det 

innebär att individer med hög självkänsla i större omfattning ägnar tid åt det de önskar medan 

individer med lägre självkänsla präglas av känslor av tvivel, rädsla och oro vilket leder till ett 

defensivt beteende och en strävan efter bekräftelse för sitt agerande från omgivningen. 

 

Fysisk självbild 

Anthony Giddens (1991) såg på identitetsskapandet i relation till samhället. Han kallar 

identitet self-identity, och är något som formas och där kroppen utgör en viktig del i detta 

sökande. Giddens (1991) hävdade att identitetskapandet och utseende är mycket nära 

relaterade. Han teoretiserade den postmoderna människan som osäker, självdeterminerande, 

högt individualiserad och eftersträvande av perfektion. För att nå denna perfektion blir 

utseendet ett medel i människans strävan att nå sitt mål. Mendelsen och White (2001; 2010) 

definierade fysisk självbild som den fysiska motsvarigheten till självkänslan utifrån tre 

områden, en individs attityder, värderingar och känsla för kroppen.       

 

Den psykologiska definitionen av fysisk självbild är ett brett begrepp som beskriver 

individens tankar och känslor om sin kropp. I den västerländska kulturen associeras vanligen 

en smal kropp med framgång, lycka, social acceptans och självkontroll. Att vara överviktig 

associeras istället med karaktärsdrag som svaghet och brist på kontroll (Grogan, 2006). Bordo 



 7 

(1993) menade att det kulturella smalhetsidealet har att göra med att den smala kroppen 

sammankopplats med att ha kontroll, beslutsamhet och energi. Dessa egenskaper eftersträvas i 

ett individualistiskt tänkande. Utseende och ett attraktivt yttre spelar en viktig och stor roll för 

individens självkänsla (Tomori & Rus-Makovec, 2000). Det västerländska skönhetsidealet 

ställer upp tydliga normer för hur en kvinna eller man ska se ut för att ha ett attraktivt 

utseende. Ett av de tydligaste idealen är att kvinnor bör vara smala och män ska vara 

muskulösa (Grogan, 1999). Hoare och Cosgrove (1998) fann att det är vanligt att unga 

kvinnor har låg självkänsla och låg fysisk självbild och menar att det är samhällets syn på 

attraktivitet som ligger till grund för dessa låga skattningar. Unga kvinnor visade tecken på 

onormala och negativa uppfattningar om sin kropp. De fann även samband mellan lågt skattad 

självkänsla och lågt skattad fysisk självbild. Unga kvinnor verkar under barndomen och 

ungdomsåren påverkas av samhällets syn på kopplingen mellan femininitet, attraktivitet och 

att vara smal (Hoare & Cosgrove, 1998).  

 

Enligt Cooley (1967) är individen född med en vag självuppfattning som den har möjlighet att 

utveckla genom interaktion med, och förståelse för, andra i sin närhet. Hur individen uppfattar 

att andra ser henne ses som särskilt viktigt då detta är direkt relaterat till individens 

självkänsla. Det kan jämföras med att se sig själv i en spegel och därefter bli nöjd eller 

missnöjd beroende på hur individen tror att andra uppfattar det de ser. Detta påverkar 

uppfattningen individen har om sig själv. Cooleys (1967) teori om spegeljaget visade på att 

individer är omedvetna om att de påverkas av vad andra tycker och tänker om dem. De 

förnekar att andras omdöme är viktigt för deras beteende, men enligt Cooley är detta i själva 

verket en illusion.  

 

Själv-presentation på Facebook 

Leary (1999) menade att människor har en strävan efter att upprätthålla en positiv bild av sig 

själva. Han förklarade att självet inte enbart är en kognitiv struktur med förmågan att 

reflektera över självet utan att det dessutom finns motiv att även upprätthålla eller öka sin 

självkänsla. Individer har en inre motivation som driver dem att framstå på ett sätt som 

människor i deras omgivning accepterar och kan relatera till. Med hjälp av bland annat 

materiella ägodelar och hur individer presenterar sig själv samt vilka kontakter de har, så har 

de möjlighet att framstå på det sätt som de tror att andra ser upp till och också reagerar 

positivt till. Syftet med själv-presentationen är att öka sin egen självkänsla. Själv-presentation 
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behandlar det individer väljer att förmedla för att få acceptans från omgivningen (Leary, 

2004).  

 

Individer kan välja ut vad de vill att andra personer ska veta om dem, något som ofta sker på 

Facebook (Gonzales & Hancock, 2011). Själv-presentation förklarar hur individer presenterar 

sig själva för andra individer. Selektiv själv-presentation kan ses som ett strategiskt val som 

en användare gör för att framhäva sig själv på ett positivt sätt (Leary, 2004). Med selektiv 

själv-presentation kan användaren av Facebook göra strategiska val för att framhäva sig själv 

på ett positivt sätt. Användaren synliggör utvalda bilder samt delger information kring sina 

intressen på sin profilsida. Användaren tror sig kunna gynnas i positiv bemärkelse i de 

uppfattningar andra Facebookanvändare får då de besöker personens profilsida.  Detta kan 

leda till att personer får fler vänner på Facebook samt fler kommentarer på deras 

statusuppdateringar (Gonzales & Hancock, 2011). 

 

Antaganden och syfte  

Genom internet i mobilen finns sociala medier i fickan, lätt åtkomligt oavsett om vi är 

hemma, i skolan, på väg någonstans, under träningen, på släktträffen och så vidare. Att 

onlinemedierna, som Facebook, har blivit en del av vardagen innebär också att de 

mediehandlingar som människor genomför både påverkar och påverkas av den sociala 

kontexten, offline (Forsman, 2014). Det skulle kunna beskrivas som en aktuell 

samhällsdiskussion angående hur ungdomars inställning och syn på sig själva påverkas av 

sociala medier, i detta fall Facebook. Denna påverkan avser beroendet av att vara närvarande 

på sociala medier, att söka bekräftelse och finna sätt att marknadsföra sig själva.  

 

Mot bakgrund av tidigare forskning är avsikten med föreliggande studie att få en ökad 

förståelse för sambandet mellan begreppen självkänsla och fysisk självbild hos 

gymnasieungdomar. Då unga män och kvinnor (14-21 år) skiljer sig åt i sitt användande av 

Facebook är avsikten att jämföra könen och se eventuella skillnader.  Den teoretiska 

utgångspunkten för föreliggande studie är ett socialpsykologiskt perspektiv, det vill säga den 

del inom beteendevetenskapen som studerar förhållandet mellan individen och den sociala 

omgivningen samt de psykiska processer som rör samspelet mellan individ och omgivning 

(Lindblom & Stier, 2011). I föreliggande studie studeras dessa aspekter av hur unga män och 

kvinnor förhåller sig till Facebook.   
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Problemområdet väcker även frågor kring vad könstillhörighet betyder för gymnasieelever 

och hur de förhåller sig i sin användning av Facebook. Undersökningar pekade på att unga 

kvinnor (15-24 år), är de som mest använder sig av Facebook (Nordicom, Internetbarometern, 

2014). I unga kvinnors jakt på bekräftelse genom att bygga upp identiteten i form av 

självkänsla och fysisk självbild, kan Facebook vara den arena där de skulle kunna falla offer 

för krav och förväntningar från andra Facebookanvändare. Författarna undrar om 

gymnasieelevers väg till bekräftelse möjligen skulle kunna ske genom självpresentation på 

Facebook, i form av statusuppdateringar. Då Nie och Sundars (2013) studie visar att personer 

med låg självkänsla oftare raderar statusuppdateringar, ämnar författarna även undersöka om 

deltagarna ångrar sina statusuppdateringar. 

 

Hypoteser och syfte 

Mot bakgrund av redovisad forskning är syftet med föreliggande studie att undersöka 

sambandet mellan självkänsla, fysisk självbild och användning av Facebook hos 

gymnasieungdomar sett ur ett könsperspektiv. Utifrån ovanstående syfte formuleras 

hypoteserna;  

H1: Unga kvinnor har lägre självkänsla och lägre fysisk självbild än unga män. 

H2: Det finns ett samband mellan antal raderade uppdateringar och låg självkänsla.  

H3: Könstillhörighet, självkänsla, fysisk självbild, självpresentation, raderingar, antal vänner 

på Facebook samt medlemskap på andra sociala medier kan predicera tid tillbringad på 

Facebook. 

 

Metod 

Deltagare 

Av totalt 102 utdelade enkäter besvarades totalt 99 stycken (97%), 53 kvinnor och 46 män. 

Undersökningen genomfördes på tre olika gymnasieskolor i en medelstor stad i 

Mellansverige. Deltagarna var elever som gick gymnasiets årskurs tre. Med elever i årskurs 

tre avsågs de elever som var myndiga, 18 år eller äldre. De deltagare som inkluderades var 

från ett naturvetenskapligt program, samt från fyra olika yrkesförberedande program i form av 

hotell- och restaurangprogrammet, frisörprogrammet, sjöfartsprogrammet samt vård- och 

omsorgsprogrammet. Det interna bortfallet uppgick totalt till tre deltagare (3%) dessa 

deltagare uppmärksammade ej den sista sidan av enkäten.   
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Instrument 

Undersökningen genomfördes med hjälp av enkät (se bilaga I). Frågeformuläret innehöll 43 

frågor indelat i fyra områden. Dessa områden rörde allmän information om respondenterna, 

deras Facebookvanor, skattning av självkänsla samt fysisk självbild. 

 

Den första delen i enkäten innefattade tre demografiska frågor (kön, ålder samt vilka 

gymnasieprogram respondenten studerade på). Den andra delen bestod av sju frågor 

omfattade bland annat användandet av Facebook, tidsåtgång och antal vänner. Den tredje 

delen avsåg en befintlig skattningsskala för självkänsla. Skalan för att mäta självkänsla bestod 

av tio självskattningsfrågor, innehållande frågor om den egna personen och dennes skattade 

självkänsla. Exempel på items ”jag klarar av saker och ting lika väl som de flesta andra 

människor” och ”jag önskar att jag hade mer respekt för mig själv”.  Frågorna är konstruerade 

av Rosenberg (1965) och benämns Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES), där låg poäng visar 

på låg självkänsla och hög poäng på hög självkänsla (Rosenberg, 1965). RSES har en 

fyrgradig svarsskala med; tar helt avstånd, tar delvis avstånd, instämmer delvis, instämmer 

helt, där ”tar helt avstånd” ger noll poäng och ”instämmer helt” ger tre poäng.  RSES har i 

tidigare studier visats ha hög reliabilitet och validitet (Cheng & Furnham, 2003).  

 

Den fjärde och sista delen avsåg en befintlig skattningsskala för fysisk självbild. Skalan för att 

mäta fysisk självbild bestod av 23 självskattningsfrågor, innehållande tankar om utseende och 

vikt samt tankar om vad andra tyckte om ens utseende. Exempel på items ”jag skulle ändra på 

många saker i mitt utseende om jag kunde” och ”jag är nöjd med min vikt”. Frågorna 

benämns BESAA (Body-Esteem Scale for Adolescents and Adults) och är konstruerade av 

Mendelson, Mendelson och White (2001). Låg skattning i svarsskalan visar på en låg fysisk 

självbild och hög skattning visar på en hög fysisk självbild. Svarsalternativen utgörs av en 

femgradig likertskala där deltagarna skattar hur väl denna instämmer med påståendet från 0 

(aldrig) till 4 (alltid). Negativa item är omvända. BESAA har i tidigare studier visats ha god 

reliabilitet och validitet (Mendelson, Mendelson & White, 2001). Både reliabiliteten och 

validiteten i den har prövats och bedömts goda (Erling & Hwang, 2004).  

 

Procedur 

Innan undersökningen genomfördes gjordes en pilotstudie på fem deltagare för att kontrollera 

upplägget och förståelsen av enkäten. Fråga två och tre visade sig vara något oklara. Dessa 

frågor förtydligades med ”cirka antal” och ”ange i cirka minuter/timmar per dag”. För att 
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erhålla en jämn könsfördelning och en jämn spridning i praktiskt- respektive teoretiskt 

gymnasieprogram kontaktades skolornas expeditioner. Därefter kunde rektorer kontaktas och 

en förfrågan gjordes om tillstånd att genomföra undersökningen under lektionstid. Det var 

rektorerna som sedan hade mailkontakt och förmedlade kontaktuppgifter till klassernas 

mentorer och lotsar. Enkäterna med följebrev (bilaga I) delades ut till eleverna i deras 

respektive klassrum tillsammans av de båda författarna. Tidpunkten var sedan tidigare 

överenskommen med mentorerna för de olika gymnasieprogrammen. Vidare informerades 

alla deltagare om att enkäterna besvarades anonymt. Insamlingen av enkäterna genomfördes 

under två vardagar.  Gällande datainsamlingen på ett av de praktiska gymnasieprogrammen 

(Hotell- och restaurang) var den mest passande tidpunkten att författarna mötte deltagarna vid 

ett eventjobb. Enkäterna delades därför ut på plats i en sporthall. Varje insamlingstillfälle tog 

mellan 10-15 minuter. Författarna fick påminna om att enkäterna skulle besvaras enskilt, då 

det vid några klassrumsbesök blev relativt pratigt. Några elever bad författarna att förklara 

enstaka frågor i enkäten under BESAA. Författarna gav likvärdiga svar i samtliga fall, det vill 

säga att eleverna skulle skatta det svar som direkt kändes rätt och inte fundera för länge.  

 

Databearbetning  

All dataanalys i studien utfördes i SPSS för Windows (version 22.0). På all insamlad data 

utfördes deskriptiv statistik. De beroende variablerna jämfördes genom ett oberoende t-test för 

att se eventuella könsskillnader. Vidare gjordes en Pearson korrelation för att beräkna graden 

av samvariation emellan radering av uppdateringar och självkänsla. En linjär mulitpel 

regressionsanalys genomfördes för att söka prediktion på tid på Facebook med samtliga 

faktorer som oberoende variabler. 

 

Etik 

För att genomföra en etiskt korrekt studie har de fyra etiska principerna som HSFR fastställt 

tagits i beaktande. Information om studien samt godkännande att genomföra undersökningen 

under lektionstid inhämtades av gymnasieskolans rektorer.  Deltagandet i studien var frivilligt 

och skedde anonymt. Deltagandet kunde när som helst avbrytas. Samtliga deltagare fick ta del 

av muntlig och skriftlig information om studiens syfte, att deltagande var frivilligt samt att 

anonymitet avseende deras identitet garanterades. Då deltagarna i studien befann sig i en ålder 

då deras egen självkänsla och fysiska självbild fortfarande höll på att utformas, skulle 
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frågorna kunna väcka tankar och funderingar. Författarna valde att lämna kontaktuppgifter om 

deltagarna skulle önska att ta kontakt med författarna i något avseende i samband med 

studien. Inga gymnasieelever tog senare kontakt.  

 

 

Resultat 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka sambandet mellan självkänsla, fysisk 

självbild och användning av Facebook sett ur ett könsperspektiv.  

 

Deskriptiv data visade att unga män erhöll ett högre medelvärde i uppmätt självkänsla, M = 

33.28 (SD = 5.2) jämfört med unga kvinnor, M = 30.32 (SD = 5.1). Vidare visar deskriptiv 

statistik att män skattade ett högre medelvärde på fysisk självbild, M = 58.22 (SD = 13.3) än 

kvinnor, (M = 46.94 (SD = 15.5). Deskriptiv statistik visade att kvinnor spenderar mer tid (i 

minuter/dag) på Facebook, M = 159.15 (SD = 154.5) än män, M = 91.52 (SD = 111) se Tabell 

1.  

 

Tabell 1 

Deskriptiv data för de beroende variablerna; tid, RSES samt BESAA fördelat på kön. 

    95%CI     

Faktorer  Kön n M SD                    LL       UL  

Tid, min Man 46 91.52 111 58.57  124.47 

Kvinna 53 159.15 154.5 116.6   201.7            

Totalt 99 127.73 139.5 99.9     155.6 

RSES Man 46 33.28 5.2 31.73   34.83 

Kvinna        53 30.32 5.1 28.91   31.73 

Totalt 99 31.7 5.3 30.63   32.76 

BESAA    Man 46 58.22 13.3 54.28   62.16 

Kvinna 53 46.94 15.5 42.66   51.23 

Totalt 99 52.18 15.5 49.09   55.28 

Not. CI = konfidensintervall. LL = undre gräns. UL = övre gräns. RSES = Rosenberg Self-

Esteem Scale. BESAA = Body-Esteem Scale for Adolescents and Adults. 

 

Ett oberoende t-test genomfördes för att se eventuella könsskillnader i självkänsla, fysisk 

självbild samt tid på Facebook. En statistisk signifikant skillnad i självkänsla visades (t = -

2.844, df = 97, p = .005). De unga männen hade högre självkänsla än de unga kvinnorna. 
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Likaledes visade dataanalysen en signifikant skillnad gällande fysisk självbild (t = -3.852, df 

= 97, p < .001). De unga männen hade bättre fysisk självbild än de unga kvinnorna. Vidare 

markerade dataanalysen på en signifikant skillnad i tillbringad tid på Facebook (t = 2.467, df 

= 97, p = .015). De unga kvinnorna tillbringade mer tid på Facebook.  

 

En Pearson korrelation utfördes för att undersöka om individer som ofta raderar sina 

uppdateringar hade en låg fysisk självbild. Denna korrelation visade inget signifikant 

samband (p = .020). Ytterligare analys av data visade inte heller något signifikant samband 

mellan att ofta radera uppdateringar och låg självkänsla, men dock en tendens till signifikans 

(p = .059). Däremot visade resultatet ett signifikant samband mellan fysisk självbild och 

självkänsla (p < .001) se Tabell 2. 

 

Tabell 2 

Korrelation mellan faktorerna; radera uppdateringar, RSES samt BESAA. 

Faktor   1 2 3 

1. Radera uppdateringar -    

2. RSES   .191 -    

3. BESAA   .129 .611
**

 - 

Not. RSES = Rosenberg Self-Esteem Scale. BESAA = Body-Esteem Scale for Adolescents and 

Adults. 
**

Korrelationen är signifikant på .01 nivå (tvåsidig prövning). 

 

För att undersöka hur könstillhörighet, självkänsla, fysisk självbild, självpresentation, 

radering, vänner, medlemskap på andra sociala medier kan påverka användningen av 

Facebook genomfördes en linjär multipel regressionsanalys. Användandet av ovannämnda 

metod visade på en signifikant modell, (F(7, 91) = 7.3, p < .001). Modellen förklarade 36% av 

variansen (R
2
 = .359). Tabell 3 ger information om vilka variabler som predicerar 

användningen av Facebook.  
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Tabell 3 

Översikt av linjär multipel regressionsanalys med samtliga variabler för prediktion av 

tid på Facebook.  

 

Faktorer  B SE B β 95% CI (B) 

Kön  -71.8 27.5 -.258
*
 [-126.4, 17.2]  

RSES  -.549 2.8 -.021 [-6.1, 5]  

BESAA  -.113 1.04 -.013 [2.2, 1.9] 

Självpresentation -36.3 13.3 -.286
*
 [62.7, 9.8] 

Raderingar  -34.4 22.6 -.133 [79.2, 10.5]  

Vänner  .059 .018 .337
*
 [.023, 094] 

Andra medlemskap -13.8 41.3 -.031 [-95.9, 68.3] 

Not. CI = Konfidensintervall. RSES = Rosenberg Self-Esteem Scale. BESAA = Body-Esteem 

Scale for Adolescents and Adults. R
2 
= .36. 

*
p < .05. N = 98.  

 

Den hypotesprövande dataanalysen (oberoende t-test) visade signifikanta skillnader gällande 

jämförelser mellan elever på teoretiskt- och praktiskt gymnasieprogram sett ur ett 

könsperspektiv. Tabell 4 visar de signifikanta skillnaderna gällande tid på Facebook, 

självpresentation, andra medlemskap, RSES samt BESAA (se Tabell 4). 
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Tabell 4  

Deskriptiv data samt hypotesprövande för samtliga faktorer, program och kön. 

Faktorer Gymnasie- 

program 

Kön (n) M SD t p 

Antal vänner TG Kvinna (27) 558        355.8 -1.9 .069 

 PG Kvinna (26) 800 572   

 TG Man (24) 489 29.4 -1.1 .292 

 PG Man (22) 821 1495   

Tid på FB, min TG Kvinna (27) 96.5 93.7 -3.3 .002
*
 

 PG Kvinna (26) 224 178.6   

 TG Man(24) 49.2 51.9 -2.9 .005
*
 

 PG Man (22) 138 138.3   

Självpresentation TG Kvinna (27) 4.2 .622 2.4 .022
*
 

 PG Kvinna (26) 3.7 .884   

 TG Man (24) 4.1 .448 4.4 < .001
**

 

 PG Man (22) 2.7 1.6   

Radering TG Kvinna (27) 1.6 .506 1.7 .093 

 PG Kvinna (26) 1.3 .549   

 TG Man (24) 1.8 .442 1.3 .191 

 PG Man (22) 1.5 .596   

Andra medlemskap TG Kvinna (27) .04 .192 -.03 .979 

 PG Kvinna (26) .04 .196   

 TG Man (24) .08 .282 -2.1 .046
*
 

 PG Man (22) .32 .477   

RSES TG Kvinna (27) 31.8 4.6 2.2 .033
*
 

 PG Kvinna (26) 28.8 4.9   

 TG Man (24) 33 5.5 -.380 .706 

 PG Man (22) 33.6 5   

BESAA TG Kvinna (27) 52.4 12 2.8 .007
*
 

 PG Kvinna (26) 41.2 16.8   

 TG Man (24) 60.6 12.5 1.3 .210 

 PG Man (22) 55.6 13.9   

Not. FB = Facebook. TG = Teoretiskt gymnasieprogram. PG = Praktiskt gymnasieprogram. 

RSES = Rosenberg Self-Esteem Scale. BESAA = Body-Esteem Scale for Adolescents and 

Adults. 
*
p < .05. 

**
p < .001. N = 98.  
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Diskussion 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka sambandet mellan självkänsla, fysisk 

självbild och användning av Facebook hos gymnasieelever sett ur ett könsperspektiv. Tidigare 

forskning har visat att kvinnor använder Facebook för att få bekräftelse i större utsträckning 

än män (Stefanone el al., 2012). Positiva kommentarer och antalet gillningar/likes på 

Facebook ger ökad tillfredsställelse och bidrar till en ökad självkänsla (Anderson et al., 2012). 

Individer med låg självkänsla uppfattar informationsdelande som ett försök att få bekräftelse. 

Personer med lägre självkänsla spenderar mer tid på Facebook än personer med högre 

självkänsla. Individer med lägre självkänsla har ofta färre vänner än personer med hög 

självkänsla. Personer som uppmätte en högre självkänsla spenderar mera tid genom 

interaktion med sin närmsta vänkrets (Anderson et al., 2012; Stefanone el al., 2012). 

 

Resultatet i föreliggande studie visade på en signifikant skillnad vad gäller unga män och 

kvinnors skattade självkänsla. Unga män hade signifikant högre självkänsla och högre värden 

på fysisk självbild än unga kvinnor.  Resultatet går i linje med vad tidigare forskning visat, det 

vill säga att unga kvinnor har en lägre självkänsla än unga män. Forskning visar att det är 

främst unga kvinnor som har behov att visa upp en positiv version av sig själva (Gonzales & 

Hanock, 2011). På Facebook sker det genom att noga välja ut och redigera foton på sig själva 

som blir svårt att leva upp till i verkligheten (Anderson et al., 2012; Ringrose, 2010).  

 

Det var heller ingen överraskning att gymnasieelevernas grad av självkänsla hade ett samband 

med individers fysiska självbildsuppfattning. Forskning som presenterats visar att utseende 

och ett attraktivt yttre spelar en viktig och betydande roll för individens självkänsla (Tomori 

& Rus-Makovec, 2000). Både Forsman (2014) och Ringrose (2010) menade att det är unga 

kvinnor som indikerar en låg fysisk självbild. De menade också att unga kvinnor upplever 

krav att framstå som snygga och söta och att detta skapar ångest. Forsman (2014) pekade på 

att det är på sociala medier som jämlikhet och könsskillnader blir mera påtagligt.  I 

föreliggande studie visade resultatet att unga kvinnors fysiska självbild var signifikant lägre 

än hos unga män. Det överensstämmer med Ringrose (2010) studie där det framkom att det är 

unga kvinnor som har ångest över att inte se perfekta ut. Det är i jämförelse med unga män 

som de vill framstå som snygga och lider av komplex över sina kroppar för hur de ser ut. 

Hoare och Cosgrove (1998) menade att unga kvinnors kroppsmissnöje har blivit en norm 

snarare än något ovanligt. Att ha en låg fysisk självbild uppfattas inte som något konstigt eller 

uppseendeväckande hos kvinnor och detta är även mycket vanligt hos unga kvinnor. 
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Anledningen till detta kan vara att samhället ser på kvinnans attraktivitet som en stor del av 

hennes identitet. Idealen för hur en kvinna bör se ut skulle därför kunna vara mer strikt än 

kraven på mannens utseende. Unga kvinnor får i mycket tidig ålder veta att det är viktigt att se 

söt ut och att detta är betydelsefullt. Detta är inte lika vanligt för unga män. Enligt Mendelsen 

& White (2001; 2010) definieras fysisk självbild som den fysiska motsvarigheten till 

självkänslan, de menade att det är en individs attityder, värderingar och känsla om sin kropp. 

Föreliggande studie bekräftades av att samband mellan självkänsla och fysisk självbild fanns. 

Dieners (2000) förklarade självkänsla med hur positivt eller negativt individer uppfattar sig 

själva. Rosenberg (1965) menade att en hög självkänsla gör att attityden till sig själv är hög. 

Ovan nämnda studier ligger i linje med resultatet i föreliggande studie av hur skillnaderna 

mellan de kvinnliga och manliga gymnasieelevernas uppfattningar om sig själva skattades.  

 

Av tabell 1 framkom att det fanns skillnad mellan unga män och unga kvinnor avseende 

skattning av tillbringad tid på Facebook. Genomfört t-test visade att skillnaden var signifikant. 

De unga kvinnorna tillbringar avsevärt mycket mer tid på Facebook. Det ligger i linje med 

resultatet i föreliggande studie som visar att de unga kvinnorna hade sämre självkänsla än de 

unga männen. Även Anderson et al. (2012) visade i sin studie att personer med lägre 

självkänsla tillbringar mer tid på Facebook. Att de unga kvinnorna tillbringade så mycket tid 

på Facebook var ett oväntat resultat med tanke på att deras gymnasiestudier torde vara 

tidskrävande. Fyndet bör dock betraktas med försiktighet då respondenterna kan ha 

överskattat tidsåtgången. I föreliggande studie påvisades inget signifikant samband mellan att 

ofta radera uppdateringar på Facebook och att skatta en lägre självkänsla eller lägre fysisk 

självbild. Studien som Nie och Sundars (2013) gjorde på koreanska universitetsstudenter 

visade att studenter som har en lägre självkänsla oftare raderar sina inlägg. Personer med 

högre självkänsla publicerar gärna personlig information om sig själva. I föreliggande studie 

kunde troligtvis studenternas uppdateringar och publikationer skett inom slutna grupper på 

Facebook. Med slutna grupper menas när användaren uppdaterar och gör inlägg som 

meddelanden till en begränsad vänkrets. På så vis borde studenterna uppleva sig mer trygga 

och bekväma med att uttrycka sig för vänner de känner och därmed inte ångra sig i någon 

vidare utsträckning.  

 

I statistik (Internetstatistik, 2014) framkom att Facebook fått träda tillbaka till förmån för 

andra sociala medier som till exempel Instagram, Twitter samt bloggar. I en öppen fråga som 

ställdes i föreliggande studie uppgav 85% av elever att de använde sig av fler sociala medier 
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förutom Facebook.  Dessa var bland andra Instagram och Twitter. Författarna gör en 

bedömning att studenterna troligtvis lägger ut bilder och publicerar konversationer, även inom 

andra sociala medier, förutom Facebook. Det skulle betyda att studenterna i flertalet fall 

skulle kunna ångra publikationer och då radera på de sociala medier de är mer aktiva på, 

förutom Facebook.  

 

Regressionsanalysen visade att variabeln, tid på Facebook predicerades av könstillhörighet, 

självpresentation samt antal vänner på Facebook. Resultatet kan jämföras med den studie av 

Findahl (2012) som kom fram till att unga kvinnor är den grupp som använder Facebook 

mest. Att unga män inte använder Facebook lika frekvent stöds av samma studie som pekade 

på att pojkar och unga män ägnar sig åt att spela spel och titta på filmklipp på internet. På ett 

vidare plan är det anmärkningsvärt att könsskillnader även indikerar på könsroller som kan 

uppstå, sett i ett jämlikhetsperspektiv. I sociala medier som Facebook är det möjligt att könen 

skiljer sig åt och som blir kraftfullt när bilden och fotografiet alltmer ersätter text på sociala 

medier (Forsman, 2014). Unga kvinnor skulle då i jakt på bekräftelse nyttja detta i sitt 

Facebookanvändande. Tidigare forskning säger att personer med lägre självkänsla spenderar 

mer tid på Facebook (Anderson et al., 2012). I föreliggande studie framkom det även att unga 

kvinnor är de som ägnar mest tid åt självpresentation. Likaså pekade aktuell studie på att antal 

vänner på Facebook var en sådan variabel som kunde predicera ett Facebookanvändande. 

Resultatet får därmed stöd av Nadkarni och Hofmanns (2012) studie som säger att en av 

anledningarna att ha vänner på Facebook är behovet av att tillhöra en grupp.  

 

Slutligen visade övriga variabler som självkänsla, fysisk självbild, antal raderingar samt 

medlemskap på andra sociala medier predicerat till ett Facebookanvändande, inte på några 

signifikanta resultat. 

 

Vidare dataanalyser (oberoende t-test) visade signifikanta skillnader gällande disponerad tid 

på Facebook. Både unga män och kvinnor som valt praktiskt gymnasieprogram spenderar mer 

tid på Facebook än de elever som valt teoretiskt program. Det var unga kvinnor som valt 

praktiskt gymnasieprogram som skattade flest minuter per dag på Facebook. Lägst skattade 

unga män som valt teoretiskt gymnasieprogram som aktiv tid på Facebook. Då ingen studie 

med jämförelse mellan praktiskt- och teoretiskt gymnasieprogram hittats i det föreliggande 

forskningsområdet kan endast reflektioner och egna tolkningar av författarna kort nämnas. 

Möjliga förklaringar torde vara att teoretiska gymnasieprogram följer en kursplan med fler 
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ämneskurser och förväntningar på elevers självstudier. Praktiska gymnasieprogram har en 

kursplan som innehåller praktikperioder och mindre antal teoretiska ämneskurser. Detta skulle 

möjligen kunna bidra till att ungdomar som valt praktiska gymnasieprogram frigör mer tid att 

tillbringa på Facebook. Därmed blir en väntad signifikant skillnad i gymnasieungdomarnas 

självpresentation (statusuppdateringar) på Facebook. Båda könen som valt ett praktiskt 

gymnasieprogram uppdaterade oftare när de är inne på Facebook i jämförelse med ungdomar 

som valt teoretiskt gymnasieprogram gör.  

 

Avseende variablerna självkänsla och fysisk självbild i föreliggande studie visade en 

signifikant skillnad beträffande unga kvinnor som valt praktiskt gymnasieprogram jämfört 

med unga kvinnor som valt teoretiskt gymnasieprogram. Det är unga kvinnor på praktiskt 

program, som även tillbringar mer tid på Facebook, som har sämre självkänsla och fysisk 

självbild. De gör även fler uppdateringar i jämförelse med unga kvinnor som valt ett teoretiskt 

gymnasieprogram.  

 

Praktiska implikationer    

Föreliggande studie får stöd av Forsman (2014) där vikten av att diskutera jämlikhetsfrågor i 

hemmet och i skolan är betydande så att könsstereotyper och maktstrukturer inte får fotfäste. 

Då föreliggande studie grundat sig ur ett könsperspektiv, var skillnaderna ändå tydliga i 

ungdomarnas skattningar vad gäller självkänsla och fysisk självbild.  Tidigare forskning har 

visat att flickor och unga kvinnor jämfört med pojkar och unga män är de som har lägre 

självkänsla och fysisk självbild. För att kunna ge stöd till en sund självkänsla även sett ur ett 

könsperspektiv bör ämnet belysas på ett samhällsplan. Särskilt viktigt är att uppmärksamma 

flickor och unga kvinnor, där utseendefixering och skönhetsideal kan utgöra grund för låg 

fysisk självbild både i verkligheten och på Facebook (Grogan, 1999). Anderson et al. (2012) 

fann att positiva kommentarer på Facebook bidrar till en förbättring av en persons självkänsla 

samtidigt som negativ respons har motsatt effekt. Människors beteende styrs alltså av en 

självuppfattning som formas av personer i omgivningen (Cooley, 1967).  

 

En Facebookstudie visade att unga kvinnor är den grupp som spenderar mest tid på Facebook 

(Denti et al., 2012). I så måtto får Facebook, Twitter, Instagram med flera anses som 

tidskrävande, och skulle kunna ske på bekostnad av reell social samvaro. Det är således oklart 

i vilken omfattning som unga män och kvinnor låter Facebook ersätta den verkliga 

interaktionen människor emellan. Vidare forskning skulle behövas i ämnet för att utreda om 
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så är fallet. En viktig aspekt kan dock ses vara att Facebook fortfarande är den mest populära 

arenan bland sociala medier (Blachnio, Przepiorka & Rudnicka, 2013). Facebook möjliggör 

att människor kan upprätthålla meningsfulla relationer och knyta nya kontakter (Denti et al., 

2012). Här finns möjlighet att bli inkluderad i ett sammanhang, vilket ungdomar upplever 

bekräftande och tillfredsställande (Anderson et al., 2012). 

 

Metoddiskussion 

Två av enkätens viktiga huvudvariabler var självkänsla och fysisk självbild. För att mäta 

dessa hos gymnasieungdomar anses BESAA och RSES som valida och reliabla instrument 

(Cheng & Furnham, 2003; Erling & Hwang, 2004). Skalorna passar för unga personer då 

påståendena är lätta att förstå.  

 

Innan undersökningen genomfördes gjordes en pilotstudie på fem deltagare för att kontrollera 

upplägget och förståelsen av enkäten. Fråga två och tre visade sig vara något oklara. Dessa 

frågor förtydligades med ”cirka antal” och ”ange i cirka minuter/timmar per dag”.  

 

Ett par respondenter påtalade dock en viss tvekan när de skulle besvara frågan i enkäten 

avseende antal vänner på Facebook trots justeringar efter pilotstudien. Dessa förklarade för 

författarna att antal vänner legat kvar sedan de skaffade ett Facebookkonto. Dessa vänner 

menade de inte var relevanta till antalet, då de inte ens kände till dessa i verkligheten. 

Författarna var då tydliga med att respondenterna fick uppge det faktiska antal som rådde i 

dagsläget. Flertalet av deltagarna tog upp sina mobiltelefoner för att se efter det exakta antalet 

vänner, för att därefter fylla i korrekt svarsalternativ. Det innebär att fråga två i enkäten bör 

tydliggöras. Sannolikt skulle det varit mer lämpligt att ha utformat en skala där individen 

kunnat notera antalet i ett spann. Fråga tre gällande hur mycket tid som deltagarna spenderar 

på Facebook visade sig också vara svår att besvara. Deltagarna besvarade alltifrån några 

minuter till att vara inne på Facebook hela den vakna tiden. För att erhålla ett jämnt fördelat 

tidsspann hade det eventuellt varit bättre att enkäten försetts med föreslagna tidsintervall.  

 

Då författarna även hade förhoppningar om att kunna mäta ungdomarnas självpresentation 

genom att ange hur ofta de uppdaterade på Facebook, kan endast en fråga ses som bristande. 

Det enda som den variabeln täcker in är hur ofta en uppdatering görs. Önskvärt vore att få 

svar på varför, i vilken form (text/bild) tidpunkt för detta och om publikationerna skedde 

offentligt eller i begränsad form, så som via meddelande i Facebookgrupper. En ytterligare 
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fråga som kunde komplettera enkäten med hade varit hur mycket deltagarna funderade, 

ändrade och reflekterade över sin egen självpresentation på Facebook innan de publicerade 

dem. Om det hade visats att deltagarna lade stor vikt av eftertanke vid sina 

statusuppdateringar hade det funnits behov av att reflektera kring om individerna försöker 

utge sig för att vara någon de i själva verket inte är, vilket forskning visar (Gonzales & 

Hancock, 2011). Detsamma gäller mätningen med fråga fem för att se samband mellan en låg 

självkänsla och hur ofta deltagarna raderar ett publicerat inlägg på Facebook. Då inga 

signifikanta samband kunde uppmätas, kan detta bero på att deltagarna inte kunde få fram hur 

de hanterar detta genom att besvara endast en fråga. Det hade varit av intresse om enkäten 

även hade omfattat frågor om antal vänner, tidsåtgång, uppdateringar samt raderingar på 

övriga sociala medier för att få fördjupad information om användande av sociala medier totalt.  

Detta föll dock utanför syftet med aktuell studie.  

 

Grupperna var jämnt fördelade i antal från praktiskt- och teoretiskt gymnasieprogram. Då 

inget strategiskt urval gjorts angående vilka slags program som skulle undersökas, så kan 

resultatet bero på de skillnader hos deltagare inom de gymnasieprogram som innefattade 

studien. Resultaten kan även vara påverkade av de relativt små grupperna. Även om 

föreliggande studie får anses som liten och i behov av ytterligare tydlighet i enkätens frågor 

två, tre och fem ger ändå resultatet indikation på att metoden som använts är godtagbar. 

Signifikanta resultat får anses generaliserbara och studien bör kunna replikeras efter 

ytterligare bearbetning och prövning av nämnda frågeställningar. 

 

När det gäller etiska aspekter sågs inga hinder föreligga för studiens genomförande. Det fanns 

möjligheter för eleverna att ta kontakt med författarna om de hade frågor eller funderingar 

kring studien. Ingen elev eller lärare kontaktade författarna.  

 

Vidare forskning 

Föreliggande studie skulle kunna ses som en pilotstudie för vidare forskning om 

gymnasieungdomars självkänsla och fysiska självbild på sociala medier som Facebook eller 

Instagram. Enkäten skulle kunna utvecklas, testas avseende validitet och reliabilitet och 

användas för att utforska ämnet i ett vidare begrepp. I en eventuell framtida studie inom detta 

område skulle undersökningen kunna utökas till att omfatta betydligt fler deltagare samt en 

tvärsnittsdesign. Det skulle ge ett tillförlitligare resultat som vore mer generaliserbart.  
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I och med att en jämförelse mellan unga män och kvinnor avseende teoretiskt och praktiskt 

gymnasieprogram är relativt ny inom psykologisk forskning torde det vara av intresse att 

utveckla studien i den riktningen med fler deltagare. Det vore även intressant att se om 

resultaten påverkas beroende på om deltagarna bor/studerar i en stad eller på landsbygden.  
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Bilaga I 

                  

 

Kalmar 2014-11-27 

                

 

Enkät 
Frågor till gymnasieelever i åk 3 

Om Facebook och lite till… 

 

Hej! 

Vi är två studenter vid Linnéuniversitetet i Kalmar som skriver en C-uppsats 

inom ämnet beteendevetenskap. Vi har valt att studera användning av sociala 

medier som Facebook och hur detta kan tänkas påverka människor. Därför 

skulle det vara av stort värde för oss om du ville besvara denna enkät. Det finns 

inga rätt eller fel svar på frågorna, utan svara bara utifrån hur du känner eller 

tycker att det är.  

 

Det tar ca 10-15 minuter att fylla i enkäten.  

Det är frivilligt att delta och man svarar enskilt och anonymt.  

 

Tack för din hjälp! 

Vill du fråga något eller veta hur resultatet visar går det bra att höra av sig till; 

Caroline Forslund XXXX-XXXXXX 

Johanna Ivarsson XXXX-XXXXXX 
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Kön (sätt ett kryss) 

Man     Kvinna    

Ålder 

18           19            20 

Vilket gymnasieprogram går du?_________________________________________ 

 

Här kommer några frågor som rör ditt Facebookanvändande.  

Fråga 1 

Har du ett konto på Facebook? 

Ja Nej 

 

Fråga 2 

Hur många vänner har du på Facebook (cirka antal)?   Jag har inte Facebook 

____________________________________ 

Fråga 3 

Hur mycket tid tillbringar du på Facebook per dag?     Jag har inte Facebook  

(Ange i cirka minuter/timmar per dag) 

___________________________________________ 

Fråga 4 

Hur ofta uppdaterar (statusuppdatering, check-in, publicering av bild) du Facebook? 

Flera gånger per dag            

Flera gånger i veckan 

1 gång/vecka         

1 gång/månad            

Nästan aldrig           

Aldrig 
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Fråga 5 

Raderar du ofta dina uppdateringar och bilder på Facebook?  

Ja  Nej  Ibland   Har inte Facebook  

 

Fråga 6 

Är du medlem på andra sociala medier än Facebook?  

Ja Nej   

 

Fråga 7 

Om ja på fråga 6, vilka andra sociala medier har du medlemskap på?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


