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Syftet med denna studie var att undersöka sambanden samt eventuella 

könsskillnader mellan Social Jämförelse, Självkänsla och användande av 

Sociala  Medier hos gymnasieelever . Enkäter delades ut till 127  elever på en 

skola i södra Sverige. Eleverna ombads besvara frågor om användningen av 

Sociala Medier samt uppskatta deras Självkänsla som bygger på Rosenberg 

self-esteem scale och deras upplevda grad av Social Jämförelse som baserades 

på en förkortad version (Schneider & Schupp, 2013) av the Iowa-Netherlands 

Comparison Orientation Measure (Buunk & Gibbons, 1999). Resultatet visade 

signifikanta samband samt könsskillnader mellan användning av Sociala 

Medier, Social Jämförelse och Självkänsla. Det visade sig att elever som 

spenderade mer tid på Sociala Medier och hade högre grad av Social 

Jämförelse tenderade att ha lägre Självkänsla. Kvinnor tenderade även 

spendera mer tid på Sociala Medier, ha högre grad av Social Jämförelse och 

lägre grad av Självkänsla än männen. I linje med Findahl och Davidsson 

(2015) studie fanns det tendenser till att Sociala Medier ökat men att 

aktiviteten minskar. I vår studie tenderade eleverna att lägga ut uppdateringar 

när positiva händelser hade skett eller bilder på Selfies och vänner samt bilder 

som redigerats. Detta skulle kunna bidra till en allvarligt skev bild av 

verkligheten som kan leda till negativa effekter (som lägre självskänsla). Mot 

bakgrund av resultaten bör fördjupade undersökningar kring Sociala Mediers 

och Social Jämförelses inverkan på vårt välmående utredas.     
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The purpose of this study was to investigate the association between Social 

Media use, Self-esteem and Social Comparison. Questionnaires were 

distributed to 127 pupils at a school in southern Sweden. Students were asked 

to answer questions about the use of social media and assess their self-esteem 

based on Rosenberg self-esteem scale and their perceived level of social 

comparison that was based on a shortened version (Schneider & Schupp, 

2013) of the Iowa-Netherlands Comparison Orientation Measure (Buunk & 

Gibbons, 1999 ). The results showed significant relationships, and also gender 

differences in the use of social media, social comparison and self-esteem. The 

study showed that students who spent more time on social media and had 

greater social comparison tended to have lower self-esteem. Women also 

tended to spend more time on social media, have greater social comparison 

and lower levels of self-esteem than men. The study confirmed Findahl och 

Davidsson (2015), showing that social media is increasing, but that the 

activity decreases. Students tended to only post positive events or images on 

Selfies and friends as well as images edited. This could contribute to a serious 

distortion that can lead to negative effects (such as lower self-esteem). Given 

the results, we propose that future studies focus on in-depth research about 

social media impact on our wellbeing and how modern social comparison 

works. 
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1 Inledning 

 

Redan tiden innan språket var människan beroende av gruppen för att överleva. För att 

tillhöra en grupp jämförde sig ofta människan med varandra. Genom tyst kunskap tog 

människan efter de fördelaktiga egenskaper och kunskaper som den andra bar på. Denna 

interaktion har guidat fram människan till den utvecklade varelsen vi är idag. Det är en 

nödvändighet, inte för överlevnad men för vårt självförverkligande och självkänsla att genom 

relationer få den bekräftelse och anknytning till andra som vi behöver (Hwang, Lundberg, 

Rönnberg & Smedler, 2005).  

 

Under de senaste åren har det skett en ökning av internetanvändning och Sociala Medier 

(Findahl, 2014). Sociala Medier förbättrar förutsättningarna och möjligheterna att behålla och 

knyta kontakter (Findahl, 2014). Studier visar att individer som spenderar mer tid på Sociala 

Medier också tenderar att jämföra sig mer med andra (Chou & Edge, 2012). Användarna 

uppger att man helst delar med sig av positiva händelser och företeelser och sällan skriver om 

negativa händelser på Facebook (Denti et al., 2012). En aktuell fråga i sammanhanget är hur 

denna utveckling påverkar oss, speciellt avseende vårt behov av att jämföra oss med andra. 

 

 Social Jämförelseteori 

Människan tros inneha en grundläggande drift att jämföra sig själv med andra. Den Sociala 

Jämförelseteorins grundare Leon Festinger (1954) skrev i sin studie A theory of Social 

Comparison Processes att människor tenderar att jämföra sina egenskaper och attityder med 

andra. Forskare har under de senare årtiondena utvecklat och applicerat teorin på ytterligare 

områden inom den sociala tillvaron (Buunk & Gibbons, 2005). Funktioner§ som påverkas av 

detta är bland annat vår förmåga att ta beslut, utvärdera, samt reglera våra känslor och 

välbefinnande (Vogel, Rose, Okide, Eckles & Franz, 2015). Enligt Wills (1981) används 

även Social Jämförelse som motivering för självförbättring, det vill säga att individer jämför 

sig med andra för att kunna förbättra sig. För att korrekta utvärderingar och självförbättring 

skall kunna ske är det enligt Festinger (1954) en förutsättning att jämförelsen sker med en 

grupp eller individ som liknar en själv. Studier har visat att individer som spenderar mer tid 

på Facebook också tenderar att jämföra sig mer med andra. En konsekvens av detta är att 

dessa personer tenderar att uppfatta sina liv som mindre attraktiva än personer i sin 

omgivning (Chou & Edge, 2012). 
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Enligt den Sociala Jämförelseteorin består en Social Jämförelse av två grundläggande steg. 

Steg ett är en automatisk process där reflektion över jämförelsen inte förekommer. Denna 

initiala jämförelse sker utan reflektion eller  medvetenhet av att jämförelsen äger rum (Buunk 

& Gibbons, 2005). En första reaktion gentemot till exempel en person med höga betyg kan 

generera en negativ uppfattning av personen i fråga. Efter det första steget påbörjas steg två, 

en process av att plocka isär och ta bort de obehagliga effekterna av jämförelsen. Individens 

kognitiva förmåga aktiveras och individen börjar reflektera över varför den jämförda 

individen presterade bättre (personen kanske tillbringade mer tid till att studera). En kognitiv 

ansträngning krävs för att genomföra det andra steget i processen och det kan således inte 

genomföras om personen  redan är kognitivt upptagen av annat (Buunk & Gibbons, 2005).  

 

Jämförelsen tenderar att ske i två olika riktningar, en nedåtgående och en uppåtgående 

jämförelse. En jämförelse med en individ som uppfattas mer lyckosam benämns som en 

uppåtgående jämförelse (Festinger, 1954). Denna typ av jämförelse kan generera positiva 

effekter i den mån att det inspirerar till utveckling och eftersträvan av att uppnå de mer 

fördelaktiga egenskaperna (Johnson & Knobloch-Westerwick, 2014). Enligt Vogel, Rose, 

Roberts & Eckles (2014) är det dock vanligare att jämförelsen skapar negativa effekter som 

exempelvis känslan av att känna sig otillräcklig samt en sämre självutvärdering och 

självkänsla. Den uppåtgående jämförelsen tenderar att bli starkare när jämförelsen kan ske i 

ett sammanhang där fysisk kontakt saknas samt där individen inte riskerar att visa sin 

underlägsenhet gentemot andra (Buunk & Gibbons, 2005). Tidigare studier har visat att 

denna typ av Social Jämförelse är den mest frekvent förekommande på Sociala Medier och 

Facebook (Vogel et al., 2014).  

 

En jämförelse i motsatt riktning, det vill säga en nedåtgående riktning, innebär en jämförelse 

med en individ eller grupp som uppfattas ha det sämre ställt (Festinger, 1954). Denna typ av 

jämförelse sker vanligtvis hos individer som på något sätt hotas av ett misslyckande och sker 

ofta när individen inte har någon chans att kontrollera eller förändra ett visst beteende, 

händelse eller problem (Wills, 1981). Den nedåtgående jämförelsen fungerar då som en 

försvarsmekanism eller coping-strategi för att undvika stress och ångest. Denna process kan 

ske omedvetet eller utföras aktivt, det vill säga att individen söker sig till en individ där en 

nedåtgående jämförelse kommer att resultera i ett lyckosamt tillstånd och en bättre 

självkänsla (Wills, 1981). Nedåtgående jämförelse kan även leda till att individen aktivt tar 

avstånd från en annan person. Det vill säga att personen inte längre befinner sig i ens 

”jämförelsegrupp” efter en kognitiv avvägning. En social jämförelseprocess kan leda till att 

individen aktivt skadar (trycker ner) personen för att tvinga sig till en jämförelse (Wills, 
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1981).   Enligt Wills (1981) är personer med låg självkänsla mer benägna till att använda sig 

av en nedåtgående jämförelse. Buunk och Gibbons (2005) anser även att individer som hotas 

av någon form av misslyckande är mer benägna att undvika personer som uppfattas som mer 

lyckosamma. En nedåtgående jämförelse leder vanligtvis till en förbättring av affekt och 

självutvärdering (Vogel et al., 2014) och används således som ett försök att förbättra sitt eget 

välmående och självkänsla (Buunk & Gibbons, 2005).                                                  

 

Människor är olika öppna för jämförelser gentemot andra. Bunk & Gibbons (1997 sid. 391)  

refererar till Webster & Kruglanski (1994) där de menar att en individs benägenhet att 

”skydda” sin självkänsla påverkar hur benägen individen är att jämföra sig med andra. De 

individer som har ett större behov av att skydda sin självkänsla kan vara mer benägna att sluta 

jämföra sig med andra när de uppnått fördelaktiga slutsatser om sig själva. I motsatts till detta 

kan personer som inte drivs av att skydda självkänslan istället motiveras av att finna en mer 

exakt utvärdering av sig själv. Eftersom de eftersträvar en mer noggrann utvärdering slutar 

dessa personer inte jämföra sig med andra innan de funnit tillräckligt mycket information för 

att fatta ett mer exakt beslut. Enligt Abrahamson & Alloy (1981) refererad i Buunk & 

Gibbons (1997 sid. 391), tenderar deprimerade personer att sakna motivation till att skydda 

sin självkänsla. Detta leder till att de är öppna för fler jämförelser eftersom deras driv att 

finna en noggrann och riktig utvärderingar av dem själva inte förhindras av ett behov av att 

skydda sin egen självkänsla. Buunk & Gibbons, (1997 sid. 393) refererar till Swallow & 

Kupier (1990) som också menar att de individer som baserar sin självkänsla på yttre event, 

t.ex. hur väl man gör ifrån sig i skolan, är mer benägna att jämföra sig med underlägsna 

individer (nedåtgående jämförelse) för att upprätthålla sin självkänsla. Individer vars 

självkänsla tenderar att baseras på existentiella ting har inte ett lika stort behov av att jämföra 

sig med underlägsna individer.  

 

En vanligt förekommande skala för att mätning av social jämförelse är Iowa-Netherlands 

Comparison Orientation Measure (INCOM) (Buunk & Gibbons, 1999). Skalan har bland 

annat använts för att utreda den inverkan som social jämförelse och Facebook användandet 

har på utvecklingen av depression (Choe & Edge, 2012) 

 

 Självkänsla 

Självkänsla och självet är ett begrepp som kan spåras tillbaka ända till de gamla grekerna. 

Ämnet är väl undersökt och på 1960-talet tog forskningen på det populära begreppet fart 

(Lindwall, 2011). Självkänsla är ett komplext begrepp som är svårt att definiera. Detta 

eftersom självkänsla är ett begrepp som används nästan överallt i omgivningen och sociala 
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medier (Lindwall, 2011). Vogel et al. (2014) beskriver självkänsla som ett utvärderande 

emotionellt tillstånd som påverkar en mängd olika sociala och existentiella funktioner. 

Lindwall (2011) anser att värdering är svårt att undkomma vid en individs beskrivning av sitt 

eget beteende. Denna värdering bidrar till individens självkänsla. Det emotionella tillståndet 

är en större del i det vidare konstruktet självuppfattning (Vogel et al., 2014). 

 

Forskare anser att självkänsla är något som grundas i tidig ålder men poängterar samtidigt att 

denna är föränderlig igenom tid och händelser. Redan i tidig ålder börjar barn skapa sig en 

förståelse kring deras eget beteende och egenskaper. De börjar redan då att utvärdera och 

lägga värderingar i sina beteende och de egenskaper som de tror sig ha (Shaffer, 2005). 

Bowlsby (2005) menade att en god självkänsla grundas i föräldrarnas anknytning till barnet. 

Finns det brister i anknytningen innebär det en otrygg anknytning som kan skada barnets 

självbild och självkänsla.  Ett barn som är uppvuxen med varma, stödjande och konsekventa 

föräldrar tenderar även att ha högre självkänsla, det vill säga att barnet är tillfredsställt med 

sina styrkor och svagheter (Shaffer, 2005).  Personer med hög grad av självkänsla ser sig 

själva som värdefulla, duktiga, och viktiga (Lindwall, 2011). De positiva inslaget är något 

som följer individen upp i vuxen ålder och främjar inställningen till kommande svårigheter 

och utmaningar (Shaffer, 2005).  Individer med låg grad av självkänsla tenderar att ifrågasätta 

sin förmåga samt inneha ett mer pessimistiskt förhållningssätt till sitt värde (Lindwall, 2011). 

Tidigare teorier menar att god självkänsla bygger på en utvärdeing av sig själv. Det finns 

dock nyare teorier som menar att självkänsla istället bygger på andra människors 

uppfattningar och sociala relationer (Leary, 2005 refererad i Lindwall, 2011 sid. 129-155). 

Studier har visat att självkänslan minskar när en människa känner sig hotat eller avvisad i en 

social relation men inte av ett personligt nederlag. För att undvika att bli avvisad, kämpar 

människan med att bygga upp och upprätta en självpresentation som passar in i det sociala 

sammanhanget (Leary, 2005 refererad i Lindwall, 2011 sid. 129-155). Teorin kan liknas vid 

Goffmans teori kring hur människan antar olika roller och masker beroende på socialt 

sammanhang (Hwang et al., 2005).  

Under tiden som tonåring har även vänners och jämnåringars åsikter kring ens utseende och 

kropp en betydande roll för självbilden. Frisén & Hwang, (2006 sid. 27-30) refererade till 

Warkander (2004)  som menade att det ofta finns en idé kring hur en människa vill bli 

betraktad och sedd för att åtnjuta den bekräftelsen som eftersträvas. Med hjälp av olika 

attribut som kläder, utseende och frisyrer styrs omgivningen och samhällets uppfattningar 
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kring vilken “kategori” vi tillhör. Kvinnor som har stöd från nära vänner och andra relationer 

tenderar att ha högre självkänsla än de kvinnor som saknar bekräftelse och stöd av vänner 

(Shaffer, 2005). Frisén & Hwang (2006) bekräftar detta och anser att när individen formar sin 

identitet och självkänsla är denna beroende av bekräftelse från närmsta auktoritet. Som barn 

består denna auktoritet av föräldrar och exempelvis lärare. I tonåren tar istället jämnåriga 

auktoriteter över. Enligt Tomas Ziehe (1986) refererad i Frisén & Hwang (2006 sid.134) har 

studier även visat tendenser till att ungdomars behov av bekräftelse från den äldre 

generationen har minskat och jämnåriga auktoriteter blir allt mer betydelsefulla i moderna 

västerländska samhällen.  

Tidigare studier angående könsskillnader mellan ungdomars självkänsla har visat 

inkonsekventa resultat (Erol & Orth, 2011). En longitudinell studie på individer i åldrarna 

mellan 14 och 30 år genomförd av Erol & Orth (2011) visade ingen könsskillnad mellan 

ungdomars självkänsla. Författarna menade att den gängse uppfattningen, det vill säga att 

män har bättre självkänsla än kvinnor kan få negativa konsekvenser för ungdomars 

välmående. En förutfattad uppfattning om att män innehar en högre självkänsla, menar 

författarna, riskerar leda till att män med sämre självkänsla förbises. Däremot visade studier 

att det fanns en könsskillnad mellan ungdomars självkänsla (Moksnes, Moljord, Espnes & 

Byrne, 2010; McMullin & Carney, 2004). I en studie genomförd av Moksnes et al. (2010) 

mättes självkänslan hos 1862 ungdomar i Norge. Resultatet av studien visade att kvinnor 

hade lägre självkänsla än män. Studien visade även att flickor investerar ett större emotionellt 

och psykologiskt engagemang i att nå framgång med mellanmänskliga interaktioner. Kvinnor 

var också mer oroliga över att bli negativt utvärderade av andra. (Moksnes et al., 2010).  

En frekvent förekommande skala för att mäta självkänsla är Rosenberg Self-esteem scale. 

Skalan avser att mäta individens övergripande självkänsla (Rosenberg, 1965). Skalan 

utvecklade från början för att mäta självkänsla hos high school elever i USA men har sedan 

den konstruerades använts på en mängd olika ålderskategorier (Ciarrochi & Bilich, 2006).  

 

 

 Sociala medier 

Sociala medier är ett nätverk där en grupp människor verkar och använder sig av filmer, 

bilder, länkar, musik, chattar för att kommunicera med andra. På sociala medier kan men 

delta i konversationer, dela information och interagera med andra runt om i världen. Några 

vanliga sociala medier som används idag är Facebook, Instagram, Snapchat och Twitter 
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(Carlsson, 2010). Ungdomar i åldrarna 16-25 år använder sig mest av Facebook följt av 

Instagram och Snapchat (Findahl & Davidsson, 2015). 

 

Tack vare Facebook och andra sociala medier öppnar samhället idag upp för stora 

möjligheter att jämföra våra egna liv med andras. Människor har möjlighet att följa personer i 

sin närhet och individer där fysiskt relation saknas (Findahl, 2014). Sociala medier 

tillhandahåller möjligheter för individer att utöva beteenden som att interagera med samt 

erhålla information från andra. Dessa aktiviteter skapar situationer där individer ges möjlighet 

att jämföra sig själva med andra. Dessa jämförelser kan ske utefter egenskaper som utseende, 

lycka eller popularitet (Feinstein, Hershenberg, Bhatia, Latack, Meuwly & Davila, 2013).  

Facebook är ett av det största sociala nätverken i världen och har över 550 miljoner 

medlemmar varav 4 miljoner är svenskar (Carlsson, 2010). Facebook grundades 2004 och är 

ett av Sveriges mest använda sociala medier (Findahl, 2014). År 2011 gjordes en stor svensk 

undersökning kring användandet av Facebook, där fler än 1000 deltagare svarade på frågor 

kring Facebook och deras välmående. Studien visade att 85 %  använder Facebook som en 

vardaglig rutin. Kvinnor spenderade i snitt 81 min per dag och män spenderade i snitt 64 min 

på Facebook. En fjärdedel uppgav att de kände sig illa till mods om de inte har tillgång till 

Facebook. Det fanns även ett negativt samband mellan kvinnors användanade av Facebook 

och välmående, det vill säga att kvinnor som uppgav att de använde Facebook mer även 

rapporterade om ett sämre välmående och var mindre nöjda med sina liv (Denti et al., 2012). 

Facebook ökar bland äldre men minskar något i åldrarna 12-15år (Findahl & Davidsson, 

2015). Av ungdomar i åldrarna 16-25 uppger 94% att de använder sig av Facebook (Findahl 

& Davidsson, 2015).  På Facebook kan man dela bilder, videos, statusuppdateringar och hålla 

kontakt med människor runt om i hela världen (Carlsson, 2010).  

Instagram är ett nätverk där bilder delas mellan de som man väljer att dela med. Instagram 

ökar ordentligt, 40 % av internetanvändarna använder Instagram och 23% gör detta dagligen.  

Instagram är vanligast bland tjejer i tonåren. Av ungdomar i åldrarna 16-25 uppger mer än 

hälften att de använder sig av Instagram varje dag (Findahl & Davidsson, 2015). Genom 

Snapchat kommunicerar man via bilder, dessa är begränsade till att visas för mottagaren i upp 

till 10 sekunder. Ungdomar mellan 12-25 år använder denna tjänst i samma utsträckning som 

Instagram (Findahl & Davidsson, 2015). Twitter fungerar som en miniblogg där individer 

postar inlägg med max 140 tecken. Det är en av få sociala medier som mer frekvent används 

av män; de flitigaste är i 16-25 års åldern. Tumblr är en plattform som fungera likt en 
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blandning av Twitter och en blogg. Användarna är oftast anonyma och delar med sig 

humoristiska och populära bilder (Findahl & Davidsson, 2015). 

Enligt den senaste rapporten från internetstatistiken 2015 ökar fortfarande användandet av 

sociala medier (Findahl & Davidsson, 2015). År 2014 låg användandet av sociala medier i 

åldrarna mellan 16-25 på 7,6 timmar per vecka (Findahl, 2014). Den ökande användningen av 

Sociala medier bidrar med många nya möjligheter men det medför även en hel del risker 

(Carlsson, 2010). Nya siffror visar dock att trots att användandet av Sociala Medier ökar är 

det är få som faktiskt är aktiva. Av de som besöker Facebook uppger att 57 % att de 

uppdaterar eller är aktiva mindre än en gång i månaden. De unga i åldrarna 12-25 år är mest 

aktiva och 33 % uppger att de gör egna inlägg minst en gång i veckan (Findahl & Davidsson, 

2015). När användarna väl är aktiva delar de helst med sig av positiva händelser och 

företeelser och skriver sällan om negativa händelser på Facebook (Denti et al., 2012). Denti 

et al. (2012) menar i sin studie att människor som tenderar att socialt jämföra sig med andra 

via Facebook också tenderar att ha lägre Självkänsla. 

 

2 Syfte och problembeskrivning 

 Syftet med denna studie var att undersöka sambanden 

samt eventuella könsskillnader mellan Social Jämförelse, 

Självkänsla och användande av Sociala  Medier hos 

gymnasieelever , vilket illustreras i 

Fig 1. 

 

 

 Frågeställning/hypoteser 
Finns det något samband mellan Social Jämförelse och Självkänsla? Hur relaterar dessa 

faktorer till Sociala medier? Finns det någon könsskillnad när det kommer till Social 

Jämförelse, Självkänsla och användning av Sociala Medier? 

Hypotes 1: Det finns ett samband mellan Social jämförelse, Självkänsla och användning av 

Sociala Medier. 

Sociala Medier 

Fig. 1 Syfte och probelmbeskrivning 
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Hypotes 2: Det finns könsskillnader i Social jämförelse, Självkänsla och användning av 

Sociala Medier. 

 

3 Material och Metod 
 

 

 Kvantitativ forskningsmetod 
En semikvantitativ studie med en icke experimentell tvärsnittsdesign genomfördes (Wilson & 

MacLean, 2011). Variablerna var Social jämförelse, Självkänsla och Sociala Medier.  

 

 Urval och genomförande 
Studien genomfördes på gymnasielever i södra Sverige. Efter en initial kontakt med två 

skolor gavs tillstånd att dela ut enkäten i fem gymnasieklasser i årskurs ett och två (se bilaga 

2). I enkäten ombads eleverna att svara på frågor kring sina egna tankar och upplevelser (V,g. 

se stycke 3.5 Etik) 

Frågorna var till största del utformade efter standardiserade test för att gynna studiens 

reliabilitet och externa validitet. Syftet var att erhålla mätbara data som kunde bidra till att 

utreda eventuella samband eller skillnader mellan de olika variablerna som granskades 

(Wilson & MacLean, 2011). Efter insamlandet av data analyserades resultatet med hjälp av 

SPSS. Först sammanfattades de standardiserade testen och resultatet av dessa variabler fördes 

in i SPSS. Därefter undersöktes normalfördelningen på variablerna, kön, ålder, Social 

Jämförelse, Självkänsla och Social Medier. Medelvärde, standardavvikelse och spridning 

beräknades för alla variabler. Det gjordes även ett parametriska oberoende t-test. Sambanden 

mellan de olika variablerna analyserades med Pearsons korrelation och ANOVA.  

Nollhypotesen testades för att undersöka om forskningshypotesen kunde antas. Den sociala 

jämförelseteorin implementerades bl a som förklaringsteori i diskussionen. 

 

 Insamling av Litteratur  
Materialet i studien bestod av aktuell litteratur inom de specifika områden som undersöktes. 

Vidare användes artiklar som berörde relevanta teorier och forskningsområden för 

genomförande av studien. En artikelsökning på Psychinfo och google scholar med 

nyckelorden social comparison, self-esteem, samt social media utfördes för att finna de 

artiklar som ansågs lämpliga för studien. Material utöver artiklar och kurslitteratur 

införskaffades från Linnéuniversitetets bibliotek. Sökord som användes vid 
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litteraturframtagningen på Linneuniversitetets bibliotek var Self-esteem, social comparison, 

Social media, Facebook, Social Comparison Orientation Measure, Rosenberg Self-esteem 

scale, young adults, High school students och adolecents i både engelsk och svensk 

översättning (Självkänsla, Social Jämförelse, Sociala Medier, Facebook, Rosenbergs Self- 

esteem scale, Social Comparison Orientation Measure, Gymnasieelever, ungdomar, unga 

vuxna)  

 

 Operationalisering och enkät  
Sammanlagt bestod enkäten i studien av två standardiserade skalor, tio påståenden och nio 

frågor. De två standardiserade skalorna mätte respondenternas uppskattade Sociala 

Jämförelse och Självkänsla. Beteendet på Sociala Medier mättes med hjälp av sju frågor och 

tio påståenden. Det fanns ytterliga två frågor som berörde respondenternas ålder och kön. 

Respondenternas Sociala Jämförelse mättes med hjälp av en reviderad version av Iowa-

Netherland Comparison Orientation Measure (INCOM). Den reviderade versionen innehåller 

sex av originalfrågorna i INCOM skalan och bestod av svarsalternativ från 1, instämmer inte 

alls till 5, instämmer helt. Man kan således få mellan 6-30 poäng på skalan. Den reviderade 

versionen är en tvådimensionell skala som tar hänsyn till två typer av social jämförelse. 

Jämförelse av egenskaper (t.ex. fråga 2, Jag jämför ofta mina sociala färdigheter med andra 

människor) och jämförelse av åsikter (t.ex. fråga 6, om jag vill veta mer om något försöker 

jag ta reda på vad andra tycker om det). En högre total score indikerar en högre grad av 

social jämförelse hos individen (Schneider & Schupp, 2013).   

Respondenternas Självkänsla utvärderades med hjälp av Rosenbergs self-esteem scale 

(Rosenbergs, 1965). Skalan bestod av tio påståenden där Respondenterna gavs fyra 

svarsalternativ enligt en Likert skala från 1, instämmer inte alls till 4, instämmer helt. Ett 

högre sammanlagt värde indikerade en mer positiv uppfattning om respondentens upplevda 

Självkänsla. Det högsta värdet en individ kunde erhålla var 30. Ett värde mellan 15-25 ansågs 

vara normal Självkänsla medan ett värde på under 15 kan indikera på låg Självkänsla 

(Rosenberg, 1965).  

Användningen av Sociala Medier undersöktes med hjälp av sju frågor och tio påståenden. 

När respondenterna uppskattade tiden de spenderade på Sociala Medier fick de välja mellan 

sex olika tidskatergorier från 0 min till mer än fyra timmar. De sex olika tidskategorierna 

definerades som 1-6  i SPSS. Tidskategorierna som användes var:  0-30 minuter (grupp 1), 

30-60 minuter (grupp 2), 1-2 timmar (grupp 3), 2-3 timmar (grupp 4) 3-4 timmar (grupp 5) 
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och mer än 4 timmar (grupp 6). Det Fanns även en fråga där respondenterna fick uppge hur 

många gånger per dag de var inne på Sociala Medier. 

För att undersöka beteendet på Social Medier ställdes frågor kring vilka Sociala Medier som 

användes. Chattfunktioner som t.ex. Facebook Messenger eller Kik exkluderades. 

Respondenterna fick även svara på frågor om hur många gånger i veckan de skrev 

statusuppdateringar på sociala medier. Respondenterna fick kryssa i de tre mest frekvent 

förekommande ämnen som deras status handlade om, t.ex. positiva eller negativa händelser. 

Svarsalternativen hämtades från Swedens Largest Facebook Study (Denti et al., 2012). Två 

liknande frågor ställdes om hur många gånger i veckan respondenterna lade ut en bild på 

sociala medier samt kring vilken typ av bilder som lades ut. Även här fick respondenterna 

kryssa i de tre mest frekvent förekommande typen av bild som lades ut, t.ex. selfies och 

bilder på vänner. Respondenterna fick också svara på hur väl tio olika påstående stämde in på 

deras vanor på Sociala medier t.ex. jag blir ofta inspirerad av andra människor på sociala 

medier. Svarsalternativen utformades efter en Likert skala från 1, instämmer inte alls till 4, 

instämmer helt. Svarsalternativen sammanställdes inte till en skala utan korrelerades var för 

sig mot de övriga variablerna i studien. 

 

 Etik 
Under genomförandet av studien följdes de etiska riktlinjerna kring Informations, Samtyckes-

, Konfidentialitets-, och Nyttjandekrav. Det innebar att deltagarna i undersökningen 

informerades kring studiens syfte. Detta gjordes genom en inbjudan som delades ut i 

samband med enkätundersökningen. All information upprepades muntligt för att stärka 

deltagarnas förståelse kring studien. Deltagarna blev även upplysta om deras anonymitet och 

rätten att avstå från medverkandet i studien. Svaren respondenterna uppgav användes endast 

för studiens forskningsändamål (Bryman, 2011). Anonymitet bibehölls eftersom identiteten 

aldrig antecknades eller fastslogs. Istället för att uppge sitt namn blev respondenterna i 

efterhand tilldelade en siffra. 

 

4 Resultat 

 

Totalt erhölls 127 enkätsvar. Den totala fördelningen av män och kvinnor var 55 kvinnor, 68 

män, tre som uppgav svarsalternativet Annat och en individ som inte fyllt i könsfrågan. 

Deltagarnas ålder låg mellan 15-19 år med en medelålder på 16,4 år (Se tabell 1.).  
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Tabell 1. Deskriptiv data 

  Medelvärde Min-Max Standarsdavvikelse N 

 Kvinna 21,02  3,01 53 

Social jämförelse Man 19,71  3,66 65 

 Annat 17,33  6,65 3 

 Totalt 20,27 10-28 3,55 122 

 Kvinna  17,69  6,06 52 

Självkänsla Man  20,9  5,26 59 

 Annat 16  13,5 3 

 Totalt 19,39 3-30 6,1 115 

 Kvinna  4,42  1,33 55 

Tid på sociala 

medier* 

Man 3,36  1,58 68 

 Annat 5  1,73 3 

 Totalt 3,83 1-6 1,574 127 

 Kvinna 16,4  0,68 55 

Ålder Man 16,4  0,49 68 

 Annat 16,3  0,57 3 

 Totalt 16,4 15-19 0,58 127 

*Medelvärden (M) och standardavvikelsen (SD) för de sex olika tidskategorierna. 

 

Kvinnors medelvärde för grad av Social Jämförelse var 21,02 (SD=3,01). Detta var något 

högre än männen, som uppskattade graden av social jämförelse till 19,71 (SD=3.66). De 

respondenter som kryssade i kategorin Annat uppskattade sin Sociala Jämförelse till 17,33 

(SD=6,65). Medelvärdet för den totala gruppens grad av Social Jämförelse var 20,27 

(SD=3,55, N=122). Fem respondenter gav ofullständiga svar och exkluderades ur studien (Se 

Tabell 1). Medelvärdet för kvinnors uppskattade grad av Självkänsla var 17.69 (SD=6,06). 

Detta var lägre än männen vars medelvärde var 20,9 (SD=5,26).  Medelvärdet för Självkänsla 

hos kategorin Annat var 16 (SD=13,5). Den totala gruppens medelvärde för grad av 

Självkänsla var 19,39 (SD=6,1, N=115). Totalt exkluderades 12 respondenter eftersom de 

gav ofullständiga svar (Se tabell 1).   
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Självkänsla mättes med hjälp av Rosenbergs Self-Esteem scale (Rosenberg, 1965). I skalan 

kan individen få mellan 0-30 poäng. Ett värde mellan 15-25 poäng innebär normal 

Självkänsla medan värden på under 15 innebär att det kan finnas tendenser till låg 

Självkänsla. Tjugo av respondenterna (17,4%) uppgav poäng under 15 (se Fig. 2). Av dessa 

17,4 % var det 13 kvinnor, 6 män och 1 Annat. 

 

 Användande av Sociala Medier 
Gymnasieeleverna spenderade i snitt 1-2 timmar på Sociala Medier per dag (M=3,82, 

SD=1,57). Kvinnor spenderade i snitt 2-3 timmar på Sociala Medier per dag (M=4,42, 

SD=1,33) och män spenderade i snitt 1-2 timmar per dag (M=3,36, SD=1,58). Kategorin 

Annat spenderade i snitt 3-4 timmar på Sociala Medier (M=5,SD=1,73). Notera att 

medelvärde och standardavvikelse representerar vilken tidsgrupp individen tillhör och inte 

antalet timmar eller minuter (Se tabell 1). 
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Sammanlagt uppgav 38,6% (49 respondenter) av respondenterna att de spenderade 3 timmar 

eller mer på Sociala Medier och 22,1 % (28 respondenter) uppskattade att de spenderade 

mindre än en timme på Sociala Medier (N=127). Över hälften av kvinnorna (56,4%) uppgav 

att de spenderade 3 timmar eller mer på Sociala Medier. Andelen kvinnor som uppgav att de 

spenderade mindre än en timme på Sociala Medier var 7,3%. Samtidigt uppgav 23,5 % av de 

manliga respondenterna att de spenderade 1-2 timmar på Sociala Medier och 33,8 % uppgav 

att de spenderar mindre än en timme på Sociala Medier (Se Fig 3.).    

 

Av gymnasieelevern uppgav 91,3 % att de använde Facebook (116 respondenter), 87,4% att 

de använde Snapchat (111  respondenter) och 84,3 % att de använde Instagram (107 

respondenter). Hälften (52%) uppgav att de använde Twitter och 4,7% använde någon form 

av blogg (N=127). Av alla kvinnor uppgav 94,5 % att de använde Facebook, 90,9% att de 

använde Instagram och Snapchat. Hälften använder Twitter (56,4%) och 23,6% använde 

Tumblr. Av alla män uppgav 88,2 % att de använde Facebook, 80,9 % använde Instagram, 

85,3% uppgav att de använde Snapchat och nästan hälften (48,5%) Twittrade (se Fig 4.).  
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Fig 5. Hur många gånger i veckan 
uppdaterar du eller skriver en 

status/inlägg?

0 ggr/v

1 ggr/v

2ggr/v

3 ggr/v

4 gg/v

mer än 5 gg/v

Fig 6. Hur många gånger i veckan 
lägger du ut en bild på Sociala 

Medier?

0 ggr/v

1 ggr/v

2 ggr/v

3 ggr/v

4 ggr/

5 eller fler ggr/v

 

Andelen respondenter som skrev eller uppdaterade sin status 0-1 gång i veckan var 67,8% 

(N=118). Nio respondenter fick exkluderas eftersom de fyllde i ofullständiga uppgifter (Se 

Fig 5.). Motsvarande 71,2% publicerade en bild på Sociala Medier 0-1 gång i veckan 

(N=118). Sammanlagt nio respondenter exkluderades (se Fig 6). Det fanns ingen signifikant 

skillnad mellan män och kvinnor.  

 

 

 

Av respondenterna uppgav 76,65% att de (instämmer + instämmer helt) ofta blev inspirerade 

av andra människor via sociala medier och 82,7% (instämmer + instämmer helt) uppgav att 

de ofta kollade på andra individers foton/blogg/inlägg/konto.  

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

(%
)

Fig 7. Innehåll i Statusuppdateringar/inlägg

Män

Kvinnor

Totalt



16 

 

 

 

De tre vanligast förekommande innehållen i respondenternas uppdateringar eller inlägg, 

bland både män och kvinnor samt i den totala gruppen av respondenterna var 

vardagshändelser, stora händelser samt positiva saker som hänt i respondenternas liv 

(N=104). Av respondenterna uppgav 72% av kvinnorna, 37,7% av männen samt 52% av den 

totala gruppen att de frekvent skrev om vardagshändelser i sina statusuppdateringar. Av den 

totala gruppen respondenter uppgav 43,9 % att de ofta skrev om positiva saker i sina liv. 

Motsvarande siffra för männen var 34 % och för kvinnorna 58 %. Av respondentens  uppgav 

40 % av kvinnorna, 32 % av männen  samt 36,8% av totala gruppen att de ofta skrev om stora 

händelser i sina uppdateringar på Sociala Medier (se Fig. 7).  

 

 
 

Av den totala gruppen uppgav 60,7% att de lägger ut selfies på Sociala Medier, 58,9 % att de 

ofta lägger ut bilder på sina vänner samt 26,8 % att de lägger upp bilder från sina vardagsliv 

på Sociala Medier (N=118). Fig 8. visar att 83 % av de kvinnliga respondenterna ofta lägger 

upp Selfies på Sociala Medier, 79% av kvinnorna lägger upp bilder på sina vänner och 34.4% 

lägger upp bilder från sitt vardagsliv. Av de manliga respondenterna uppgav 45 % av 

respondenterna att de lägger ut Selfies, 39% att de lägger upp bilder på sina vänner samt 20% 

att de lägger upp bilder från sitt vardagsliv på olika Sociala Medier. Männen lägger i större 

utsträckning ut bilder på träning och humor än kvinnor (se Fig. 8). 
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 Samband mellan tid på Sociala Medier och Social Jämförelse 

Det fanns en signifikant skillnad i graden av Social Jämförelse mellan tidskategorin 0-30 min 

(N=11, M=17,8, SD=5,0) och 3-4 timmar (N=24, M=22,5, SD=2,6). De som är inne 3-4 

timmar har högre grad av Social Jämförelse än de som är inne på 0-30 min med en effekt på 

14,3% (F(5,116)=3,9, p=.003, Partial eta²=.143) (Se tabell 2). 

 

 

 

Tabell 2. Deskriptiv data/ANOVA: Social Jämförelse x Sociala 
medier 

 N Mean SD 

    
0-30 min 11 17,82* 5,016 

30-60 min 17 19,47 3,573 

1-2 timmar  27 19,81 3,114 

2-3 timmar 21 19,62 2,479 

3-4 timmar 24 22,50* 2,638 

4 timmar - 22 20,86 3,895 

Totalt 122 20,27 3,554 
*Signifikant skillnad (F (5,116)=3.873, p <.003, eta2=.143) 

 

 Sambandet mellan Social jämförelse, Självkänsla & Sociala Medier 

Det fanns en negativ korrelation mellan Social Jämförelse och Självkänsla (r=-,273, N=112, 

p<0,004, R2=-0,075). Individer med högre grad av Social Jämförelse tenderade ha en lägre 

grad Självkänsla (se tabell 3 och fig 9.).  
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Det fanns även en korrelation mellan Social Jämförelse och Tid på Sociala Medier (r=.295. 

N=122, p<.001, R2=0,087). Det vill säga att de som spenderade mer tid på Sociala Medier 

också tenderade att ha högre grad av Social Jämförelse med en effekt på 8,7% (se tabell 3).  

 

Det finns ett negativt signifikant samband mellan Tid på Sociala medier och Självkänsla (r= -

.236. N=115, p=.011, R2=0,056). Det vill säga att de individer som spenderar mer tid på 

Sociala Medier också tenderar att ha lägre grad av Självkänsla. Det fanns dock inga tendenser 

till dålig Självkänsla (ett värde på under 15 indikerar på en låg självkänsla) (se tabell 3).  

 

 

Tabell 3. Pearson´r  Korrelation 

 1. 

Social jämförelse 

2.  

Självkänsla 

3. 

Sociala medier 

1. Social Jämförelse 1   
2. Självkänsla -0,273ᵃ 1  
3. Sociala medier 0,295b -0,236c 1 

Signifikant Pearson´ r   a) p<0,004    ᵇ)  p<0,001    c) p <0,01  

 

 

Tabell 4 visar de enskilda påståendena och hur de korrelerar till variablerna Social 

Jämförelse, Sociala Medier och Självkänsla. Samtliga påståenden hade en positiv 

korreleration med Social Jämförelse och tid på Sociala Medier (utom påstånde 9). Påstånde 4, 

6, 7 och 9 hade en negativ korrelation med Självkänsla. Detta innebär att respondenter som 

skattade en högre grad av Social Jämförelse tenderade att hålla med om påståendena i Tabell 

4. Likaså de respondenterna som spenderade mer tid på Sociala Medier också tenderade att i 
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större utsträckning hålla med om påståendena nedan. Respondenter som höll med om 

påstående 4,6,7 och 9 tenderade att skatta en lägre grad av självkänsla. 

 

 

 

 

 Könsskillnader 
Det fanns en könskillnad, där kvinnor uppskattade en högre grad av Social Jämförelse än 

männen (t=2,092, df =116, p<0,05). Det fanns också en skillnad mellan män och kvinnor när 

det kommer till Självkänsla.  Männen uppskattade en högre grad av självkänsla (t=-2982, 

df=116, p=0,004) med en medel effekt på 0,41. Det fanns likaså en könsskillnad i hur mycket 

tid som spenderades på Sociala Medier. Kvinnor spenderade i genomsnitt 2-3 timmar per dag 

medan männen spenderade 1-2 timmar per dag på Sociala Medier. Denna skillnad visade sig 

vara signifikant (t=4,505, df =121, p<0,0001) med en effekt storlek på 0,10 (se tabell 5).  

 

Tabell 4. Påståendens samband med Social Jämförelse, Sociala Medier och Självkänsla 

 Social 

jämförelse 

Sociala  

medier 

 

Självkänsla 

1. Jag kollar ofta på andra individers 
foton/blogg/inlägg/konto 

10,277** 10,466** 1-0,064 

2. Jag blir ofta inspirerad av andra människor på 
sociala medier  

10,383** 10,337** 1-0,045 

3. Det är viktigt för mig att få likes eller 
kommentarer på mina statusuppdateringar 

0,393** 0,367** -0,109 

4. Jag jämför mig ofta med andra via sociala medier 0,533** 0,313** 

 

-0,413** 

5. Jag tänker på hur jag ska få kommentarer eller 
likes på mina statusuppdateringar/inlägg/ bilder 

0,524** 0,332** -0,159 

6. Jag redigerar eller lägger ofta på filter på de 
bilder som jag väljer att lägga ut på sociala medier 

0,382** 0,457** -0,222* 

7. Jag blir besviken om jag inte får tillräckligt med 
likes eller kommentarer 

0,451** 0,282** -0,184* 

8. Jag kollar ofta min egen profil/blogg/konto 0,396** 0,527** -0,1 

9. Jag använder sociala medier för att ta reda på 
vad andra tycker i olika frågor 

0,157 0,70 -0,215* 

10. Jag besöker ofta personers 
profiler/bloggar/konton som jag inte känner 

0,332** 0,442** -0,079 

Pearson´ r och Spearman´s rho (1)                                             *)  p<0,05             **) p<0,0001             
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4.4.1 Samband mellan Social Jämförelse, Självkänsla och Sociala Medier 

Det fanns en signifikant positiv korrelation mellan den tid kvinnor spenderade på Sociala 

Medier och grad av uppskattad Social Jämförelse (r=0,285, N=53, p=0,039). Männens tid på 

Sociala Medier hade likaså en signifikant positiv korrelation med grad av uppskattad Social 

Jämförelse (r=0,389, N=65, p=0,001). Det fannas inget signifikant samband mellan tid som 

spenderades på Sociala Medier och Självkänsla när gymnasieeleverna delades upp efter kön . 

Ytterligare en negativ korrelation noterades mellan kvinnors uppskattade Självkänsla och 

Sociala Jämförelse (r=-0,359, N=53, p=0,01). Hos männen fanns ingen siginfikant 

korrelation (r=-0,159,N=61,p=0,239) (se tabell 6). 

 

 

Tabell 6. Korrelation (Pearsons ´r) 

  1. 
Tid på sociala 
medier 

2. 
Social 
Jämförelse 

3. 

    Självkänsla 

 
1. Tid på sociala medier 

 
Kvinnor 
Män 

 
1 
1 

  

     
2. Social Jämförelse Kvinnor 0,285** 1  
 Män 0,389*** 1  
 
3.Självkänsla 

 
Kvinnor 

 
-0,179 

 
     -0,359* 

 
1 

 Män -0,118      -0,159 1 
     

*p<0,01     ** p<0,05     *** p<0,001 (Pearsons´r) 

 

 

 

 

 

 

Tabell 5. Independent sample t-test över medelvärdesskillnaden mellan kvinnor och män 

 Medelvärdesskillnad DF     t 

 

Effektstorlek(d)  

SocialJämförelse 1,311 116 2,092* 0,05 

Självkänsla -3,206 116 2,982* 0,41 

Tid på Sociala 

Medier 

1,29 121 4,505* 0,10 

*p<0,05     
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5 Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka sambanden samt eventuella könsskillnader mellan 

Social Jämförelse, Självkänsla och användande av Sociala Medier hos gymnasieelever . 

Resultatet visade följande: Det finns samband och könsskillnad mellan användning av 

Sociala Medier, Självkänsla och Social Jämförelse.  

 

 Användandet av Sociala medier  

Resultaten visade att unga gymnasieelever spenderar i genomsnitt 1-2 timmar på Sociala 

medier per dag. Kvinnor spenderar i genomsnitt 2-3 timmar och män spenderade i genomsnitt 

1-2 timmar på Sociala medier (se Fig 1).  Fynden bekräftar således Denti et al. (2012) som 

visade att kvinnor i genomsnitt spenderar mer tid på Sociala medier än män. Dock undersökte 

Denti et al. (2012) endast användandet av Facebook.  I deras studie spenderade kvinnor i 

genomsnitt 81 min per dag och män 64 min per dag på Facebook. Detta bekräftades även´av 

Findahl och Davidsson (2015) där man dessutom såg att Facebookanvändandet fortfarande 

ökar. Vår studie visade även att det stora flertalet (91 %) av gymnasieeleverna använder sig 

av Facebook, vilket stämmer överens med Findahls och Davidssons (2015) studie där 94 % 

hade uppgett att de använder sig av Facebook.  

Liksom med Findahl och Davidsson (2015) studie visade även vår undersökning att de tre 

vanligaste Sociala medier som gymnasieelever använde var Facebook (91 %), Snapchat (85 

%) och Instagram (84 %). Mer än hälften (52%) av alla gymnasieelever uppgav även att de 

Twittrade. Även om Facebook fortfarande är det mest använda mediet leder utvecklingen till 

att allt fler medier skapas. Det är idag vanligt att fler än enanvänds fler Sociala Medier som 

allt mer tid läggs på det växande antalet medier. 

Av respondenterna uppgav 68 % att de uppdaterade eller skrev 0-1 status eller inlägg i 

veckan. Likaså uppgav 71 % att de la ut en bild 0-1 gång per vecka. Detta gällde båda 

kvinnor och män.  Detta bekräftade Findahls (2014) studie som visade att allt färre var aktiva 

på Sociala medier. Statistiken och siffrorna visade tydligt att tiden som spenderades på 

Sociala Medier ökar samtidigt som aktiviteten var låg. Vilket kan tyda på att 

gymnasieeleverna är mer instresserade av att läsa vad andra har uppdaterat och publicerat än 

att själva skriva eller lägga ut bilder. Vårt resultat visade även att 83% av  respondenterna 

uppgav att de ofta kollade på andra individers foton/blogg/inlägg/konto.  
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När gymnasieeleverna väl var aktiva la de ut statusuppdateringar eller inlägg innehållande 

Vardagshändelser, Positiva saker som har hänt mig och Stora händelser i mitt liv (se Fig 7.). 

Detta bekräftar Denti et al. (2012) studie som menar att användare oftast delar med sig av 

positiva händelser och företeelser och sällan delar med sig av negativa händelser på 

Facebook. Gymnasieeleverna la oftast ut bilder på en Selfie, Vänner eller Vardagsliv (se Fig 

8.). Ytterligare fynd i vår studie visade att de gymnasieelever som spenderar mer tid på 

Sociala Medier och har en högre grad av Social Jämförelse ofta lägger ut bilder som gjorts 

om eller redigerats (se tabell 4). Vilket överensstämmer med Leary (2005) (refererad i 

Lindwall, 2011 sid.129-155) som menar att människan kämpar för att upprätthålla och skapa 

en positiv bild av sig själv i sociala sammanhang för att undvika att bli avvisad och få 

minskad Självkänsla. Detta görs alltså på Sociala Medier genom att endast lägga ut bilder 

eller uppdateringar som stämmer överens med denna positiva bild. Detta ger indikationer på 

att den bild och självpresentation som väljs ut ofta är något manipulerad vilket kan bidra till 

en skev bild av verkligheten.  

Tomas Ziehe (1986) refererad i Frisén & Hwang, (2006 sid. 134)  menade att västerländska 

ungdomars bekräftelsebehov från äldre generationen har  minskat medan bekräftelsebehovet 

från jämnåriga auktoriteter ökat.  Kanske är det en bidragande faktor till att Sociala Medier 

har fått ett så stort genomslag och inverkan  på ungdomarnas liv.  Detta då jämförelse- och 

bekräftelsemöjligheterna med  jämnåriga är mer lättillgängliga via Sociala Medier. En 

konsekvens för västvärldens ungdomar kan bli att de är mer sårbara då de ständigt utsätts för 

de risker som Social Jämförelse kan bidra med.   

 

 Samband mellan Sociala Medier, Social jämförelse och Självkänsla 
Det fanns ett samband mellan tid som spenderades på Sociala Medier, Social Jämförelse och 

Självkänsla hos respondenterna i studien, vilket styrker hypotes 1. Sambandet betyder att de 

gymnasieelever som skattade en högre grad av Social Jämförelse, även använde Sociala 

Medier mer frekvent och dessutom tenderade att ha en lägre grad av Självkänsla. Ytterligare 

en indikation på att individer jämför sig med varandra på Sociala Medier är det positiva 

sambandet i denna studie mellan påståendet ”Jag jämför mig ofta med andra via sociala 

medier” och grad av social jämförelse.  

Eftersom Sociala Medier idag är en stor del av gymnasieelevers vardag blir det viktigt att 

förstå hur den Sociala Jämförelsen ter sig på Sociala Medier. Resultatet i vår studie och 

resultatet ur Denti et al. (2012) visade att det finns indikationer på att gymnasieelever i första 
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hand väljer att dela med sig av innehåll som får dem att framställa sig själva i bättre dager. En 

uppåtgående jämförelse skulle således vara mer frekvent förekommande på Sociala Medier, 

vilket också bekräftas av Gibbons & Buunk, (2005). När jämförelse oftast sker i uppåtgående 

riktning kan det skapas en obalans mellan den uppåtgående och den nedåtgående jämförelsen. 

Obalansen som skapats skulle då kunna leda till en lägre grad av självkänsla. Enligt Vogel et 

al. (2014) kan den uppåtgående jämförelsen bidra med negativa effekter istället för positiva. 

När gymnasieelever jämför sig med andra som uppfattas mer lyckosamma kan detta bidra till 

att de känner sig ofullständiga och får en sämre självutvärdering som i sin tur leder till lägre 

Självkänsla. Enligt (Buunk & Gibbons, 2005) riskerar även den uppåtgående jämförelsen att 

bli starkare när fysisk kontakt saknas, vilket kan förklara att de individer som jämför sig mer 

och spenderar mer tid på Sociala Medier skattar att de har en lägre Självkänsla.  

Vår Studie visade att 17,4% av gymnasieeleverna tenderade ha låg Självkänsla. Att var femte 

gymnasieelev tenderade att ha låg självkänsla kan förklara varför eleverna är inne längre på 

Sociala Medier. Webster & Kruglanski (1994) refererad i Buunk & Gibbson (1997 sid. 391) 

menar att en individ med lägre grad av Självkänsla oftare är öppen för jämförelser och 

utvärdering än individer med bättre Självkänsla. Personer med högre grad av Självkänsla är 

mer benägna att skydda sin självkänsla genom att sluta jämföra sig med andra när denne 

uppnått önskvärt resultat med jämförelsen. Gymnasielever med lägre grad självkänsla drivs 

då oftare av att göra en mer noggrann utvärdering av sig själva och är således öppna för fler 

jämförelser på Sociala Medier. Genom ett försök att höja sin Självkänsla kan 

gymnasieeleverna även använda sig av den nedåtgående jämförelsen som kan fungerar som 

en försvarsmekanism och därmed leta efter personer som har det ”sämre” ställt på Sociala 

Medier.  

Enligt Shaffer (2005) tenderar individer med högre Självkänsla att inta ett positivare 

förhållningssätt. Vilket skulle kunna innebära att gymnasieelever med hög Självkänsla 

använder sig mer av den nedåtgående jämförelsen på Sociala Medier och därmed skyddar sin 

höga Självkänsla genom att selektivt välja ut en jämförelse med ”sämre” individer. Men 

eftersom tidigare studier har visat att den uppåtgående jämförelsen används mer frekvent på 

Sociala Medier (Vogel et al. 2014), är ett annat alternativ att  de med en högre Självkänsla 

och ett positivare förhållningssätt istället tillgodoser sig de positiva effekterna av den 

uppåtgående jämförelsen. En sådan jämförelse kan generera effekter i den mån att det 

inspirerar, utvecklar och gör att individen strävar efter att uppnå de mer fördelaktiga 

egenskaperna (Johnson & Knobloch-Westerwick, 2014). Över 76 % i vår studie uppgav att 
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de ofta blir inspirerade av andra människor via sociala medier. Det är därför viktigt att 

poängtera att en uppåtgående jämförelse inte behöver få negativa konsekvenser för individen. 

Gymnasieelever med god Självkänsla har troligen funnit en balans mellan den uppåtgående 

och den nedåtgående jämförelsen på Sociala Medier kan därmed tillgodose sig de positiva 

effekterna av Social Jämförelse på Sociala Medier.  

 

 Könsskillnad  
 Kvinnor som spenderar mer tid på Sociala Medier, jämför sig mer med andra och tenderar 

även att ha lägre grad av Självkänsla än män. 

 

Att kvinnor spenderar betydligt mer tid på Sociala Medier än män kan förklaras av inlärda 

sociala beteendemönster, kvinnor är mer benägna att engagera sig och upprätthålla kontakten 

med sina vänner. Denna förklaring stöds av Moksnes et al. (2010) som visade att kvinnor 

engagerar sig mer emotionellt för att nå framgång i medmänskliga relationer. Dagens 

samhälle och nya kommunikationsvägar har öppnat dörrarna för helt nya 

kommunikationsmöjligheter. I en tid där, stress, press, karriär och andra krav håller de 

fysiska relationerna tillbaka har Sociala Medier givit oss möjlighet att ge uttryck åt våra 

inbyggda beteendemönster. Det är idag lättare än någonsin för kvinnor att bekräfta, 

uppmuntra, kommunicera och upprätthålla sina relationer genom Sociala Medier.   

Kombinationen av att spendera mer tid på Sociala Medier och det faktum att man i högre 

grad kan jämföra sig socialt idag, har en avigsida som kan leda till en lägre grad av 

Självkänsla. En påverkan på Självkänslan kan ske när de ständiga flöden och uppdateringar 

upplevs som snedvridna. Gymnasielever som spenderar mer tid på Sociala Medier riskerar då 

att bli mer utsatta för en överdrivet positiv snevridning av information 

eftersom användarna tenderar att  lägga upp positiva händelser och redigerade bilder. De 

kvinnliga gymnasieeleverna tenderade likaså att lägga upp mer bilder på Selfie, Vänner eller 

Vardagsliv (Se Fig. 6) i större grad än män.  Det fanns även ett samband mellan de som hade 

högre grad av Social Jämförelse och de som tyckte det var viktigt att få likes eller 

kommentarer på sina statusuppdateringar samt de som tänkte på hur de skulle kunna få 

kommentarer eller likes på sina statusuppdateringar/inlägg eller bilder genom ofta redigerade 

eller filtrerade bilder som lades ut. Det styrker Moksnes et al. (2010) studie som menar att 

kvinnor är mer oroliga över att bli utvärderade negativt än män. 
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  Teoridiskussion  
Sociala Mediers intåg har skapat  nya plattformar där möjligheten att jämföra sig med andra 

finns närmare till hands. Detta gör att det går att ifrågasätta om äldre teorier inom området 

fortfarande är relevanta. Leon Festinger teori  ”A theory of Social Comparison” skrevs redan 

1954. Wills (1981) teori kring den nedåtgående jämförelsen som försvarsmekanism skrevs i 

början av 80-talet.  Med största sannolikhet har det skett en förändring i hur vi jämför oss 

med andra sedan dessa teorier författades. Individer har i dag större tillgång till jämförelser 

där fysisk kontakt inte behöver förekomma, vilket riskerar göra jämförelsen starkare. För att 

upprätthålla en balans mellan den uppåtgående och nedåtgående jämförelsen borde möjligtvis 

också den nedåtgående jämförelsen behöva bli starkare för att fungera som 

försvarsmekanism. Det är därför möjligt att dagens Sociala Jämförelsemöjligheter gjort att 

hur vi jämför oss idag har större konsekvenser för vårt välbefinnande. Eftersom kvinnor 

skattade en högre grad av Social Jämförelse och även spenderade mer tid på Sociala Medier 

tyder det på att det finns en könsskillnad i hur män och kvinnor jämför sig, något som Leon 

Festinger inte tog hänsyn till i sin teori.  Könsskillnaden och obalansen mellan den 

uppåtgående och nedåtgående jämförelsen på Sociala Medier menar vi är bevis på att Leon 

Festingers (1954) teori behöver revideras i och med Sociala Mediers påverkan på vår dagliga 

interaktion. 

 

 

 Metodologiska aspekter 
Studien baserades på ett sample med bekvämlighetsurval. Urvalet bestod av fem 

gymnasieklasser utan randomisering av olika typer av gymnasieklasser (till exempel 

akademiskt eller praktiks lagda). 

I studien användes två standardiserade skalor, Rosenbergs Self-esteem scale och INCOM 

Scale. Rosenbergs Self-esteem scale har kritiserats eftersom den inte tar hänsyn till olika 

kovariater som kan påverka resultatet i skalan (Lindwall, 2011), det vill säga faktorer som 

riskerar underminera validitet och reliabilitet i skalan. Risken för svagare validitet till trots, är 

testet frekvent förekommande inom forskningen. Att använda sig av ett frekvent 

förekommande test underlättar en jämförelse med tidigare studier. Rosenberg Self-esteem 

scale användes även i tidigare arbete av Areskoug och Olofsson (2015) och en jämförelse 

med författarnas tidigare studie är således möjlig. En översättning av Rosenberg Self-esteem 

scale där Cronbachs alpha var uträknad till 0,87 användes för att styrka den översatta 

versionens reliabilitet (Lundin & Wallin, 2005). 
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Den reviderade versionen av INCOM skalan var designad för att mäta två typer av social 

jämförelse, jämförelse av egenskaper och åsikter. Schneider & Shupp (2013) har visat att den 

reviderade versionen är ett utmärkt alternativ till originalversionen samt att den reviderade 

versionen har visat sig korrelera på ett förväntat sätt när jämförelse mot tidigare studier 

genomförts. Skalans validitet och reliabilitet har tidigare testats, bland annat på en tysk 

population (Schneider & Schupp, 2011).  Den reviderade versionen testades i samma studie. 

Det visade sig att även den reviderade skalan ansågs applicerbar på en befolkning (Schneider 

& Schupp, 2011).  Däremot har skalan ej testats på en svensk befolkning vilket gör det svårt 

att uttala sig om den externa validiteten i studien. Ytterligare en faktor som försvagar styrkan 

i skalan är att Cronbachs alpha på den översatta versionen inte beräknats. Det medför en risk 

att de översatta frågorna inte mäter samma sak som i originalversionen och testets reliabilitet 

riskerar att bli lidande (Wilson & MacLean, 2011). Nackdelarna till trots valdes INCOM 

skalan eftersom även den är frekvent förekommande i tidigare forskning.  

Flertalet studier som undersökt Sociala Medier har endast fokuserat på användandet av 

Facebook, vilket möjligen har försvårat jämförelsen med vår studie som undersöker ett flertal 

Sociala Medier. Eftersom Sociala Medier för en allt större plats och framförallt ökat i antal 

anser författarna i denna studie det ytterst viktigt att undersöka Sociala Medier i hela dess 

bredd.    

I tidigare uppsats upptäcktes svårigheter för respondenterna att uppskatta tiden individerna 

spenderade på Facebook. Eftersom denna studie fokuserade på Sociala Medier, och att fler 

medier än Facebook undersöktes, förutspåddes att respondenterna skulle finna det 

besvärligare att uppskatta tiden i exakta minuter. För att undvika bortfall och svårigheter för 

respondenterna att uppskatta tiden de spenderade på Sociala Medier användes en ordinalskala 

där respondenterna fick möjlighet att kryssa i en tidskategori de ansåg sig tillhöra. 

Svarsalternativen utgick från medelanvändningen av Sociala Medier i tidigare studier, som 

var mellan 1-2 timmar per dag (Findahl, 2014). Därefter komponerades två svarsalternativ 

med lägre antal minuter per dag (0-30 och 30-60 minuter) samt två alternativ med fler 

minuter per dag (2-3 och 3-4 timmar). För att fånga eventuella extremvärden lades även ett 

alternativ för fler än 4 timmar till. Genom att dela upp respondenterna i grupper lyckades 

antalet bortfall minimeras (N=127). Att inte antalet minuter mättes med en kontinuerlig 

variabel medför dock vissa svårigheter. Eftersom sex olika tidskategorier användes blev 

antalet respondenter i varje tidsgrupp lågt (min N=11, 0-30 minuter, max N=27, 1-2 timmar) 

vilket gör att powern i variansskillnaden mellan grupperna minskar. Att tidsspannet inom 
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kategorierna inte är lika stort i alla svarsalternativ utgör ytterligare en svaghet med studien. 

Ett mer fördelaktigt sätt hade varit att dela upp tidskategorierna i kategorier med lika stor 

tidsdifferens. Att tiden respondenterna var inne på Sociala Medier användes som definition 

av Sociala Mediers användning kan även det ses som problematiskt. Risken blir att resultatet 

blir endimensionellt då faktorer som vad gymnasieelever faktiskt gör på Sociala Medier och 

intensiteten i användandet inte vägs in i sambanden mellan Sociala Medier, Självkänsla och 

Social Jämförelse. Dock har studien försökt fånga upp själva innehållet med hjälp av viss 

kartläggning av gymnasieelevernas beteendemönster på Sociala Medier. 

I studien (fråga 10) fick respondenterna svara på tio påståenden om deras vanor på sociala 

medier. Dessa frågor sammanställdes inte till en skala utan korrelerades var för sig med 

Social Jämförelse, Självkänsla och tid som spenderas på Social Medier. Dessa påståenden 

skall alltså inte tolkas som någon utvecklad skala utan endast som tio var för sig skilda 

påståenden om respondenternas vanor på sociala medier. Resultatet av korrelationerna mellan 

påståendena och de övriga variablerna måste därför, trots det signifikanta resultatet, tolkas 

med försiktighet och snarare användas som underlag för en diskussion om hur 

gymnasieelevers beteende på Sociala Medier ter sig.  

Studien har endast fokuserat på samband mellan tid på Sociala medier, grad av Social 

Jämförelse och Självkänsla. Detta medför att studien inte kan uttala sig om huruvida andra 

faktorer samvarierar med variablerna i studien. Ekonomisk situation, depression, romantiska 

relationer, ångest och situation i hemmet är alla exempel på variabler som påverkar 

ungdomars självkänsla och som inte tas med i beräkningen i studien (Moksnes et al., 2010) . 

Det är även viktigt att inse begränsningarna med hur det som sker på Sociala Medier 

verkligen påverkar gymnasieeleverna. Beteenden som mobbning, näthat eller trakasserier på 

Sociala Medier har inte inkluderats i studien och är med största sannolikhet faktorer som 

påverkar gymnasieelevers självkänsla. Förhållanden mellan variablerna i studien är reciprokat 

vilket betyder att det inte med säkerhet går att fastställa huruvida det är en viss variabel, till 

exempel Social Jämförelse, som påverkar Självkänsla eller tvärtom. 

 

  Slutsats   
Användningen av Sociala Medier ökar samtidigt som flertalet användare uppger att de inte 

uppdaterar eller delar med sig av information mer än en gång i veckan Sociala Medier. Vad 

innebär detta för individen? De gymnasieelever som spenderade mycket tid på Sociala 

Medier och jämförde sig mer med andra tenderade också att ha sämre Självkänsla.  Är detta 
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samband endast en slump?  Områdena som undersöks är oerhört komplexa och omfattande. 

Därför måste slutsatser kring sambandet dras med försiktighet. Det går dock inte att 

undkomma det faktum att en femtedel av gymnasieeleverna visar tendenser till låg 

Självkänsla. Sociala Medier har gjort bekräftelse- och den sociala Jämförelsemöjligheterna 

mer lätttillgängliga, vilket inte behöver innebära negativa konsekvenser ifall de används på 

rätt sätt. Det finns många människor som finner gemenskap, vänner och inspiration genom 

Sociala Medier, saker som kanske fattas dem i det verkliga livet. Det är först när den 

allvarligt positiva snedvridningen slår över och tar över som de negativa effekterna av Social 

Jämförelse, som är ett grundläggande behov, hamnar i obalans och resulterar i en lägre 

självkänsla. Detta kan även förklara de stora könsskillnaderna. Enligt Moksnes et al. 

(2010)  har kvinnor ett större behov av att upprätthålla och bli bekräftade av andra. Kanske 

bidrar detta till att kvinnor spenderar mer tid på Sociala Medier än män, jämför sig mer med 

andra och har lägre Självkänsla. Mot bakgrund av vår studies resultat och det faktum att 

Sociala Medier ökar och troligen  inte är något som kommer att försvinna, finner vi det ytterst 

viktigt att forskning kring hur de negativa effekterna av snedvridningen kan minimeras.  
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