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KAN FACEBOOK ANVÄNDNING VÄCKA NEGATIVA KÄNSLOR? 
SAMBANDEN MELLAN NEGATIVA KÄNSLOR OCH OLIKA FACEBOOK AKTIVITETER 

 
Rebecca Sköld 

 
 

Forskning visar att Facebook användning kan väcka negativa 
känslor som sänker självkänslan. Viljan att ge en positiv bild 
av sig själv kan skapa press. Syftet med studien är att 
undersöka om det finns något samband mellan Facebook 
användning och negativa känslor. Studien genomfördes genom 
en enkät som delades via Facebook. Urvalet bestod av 100 
personer. Svaga, men icke signifikanta mönster framträdde i 
studien. Spearmans rangkorrelationskoefficient och Mann-
Whitney U-test, indikerade att negativa känslor väcktes ibland 
eller sällan. Inget signifikant samband fanns mellan Facebook 
användning och negativa känslor och det var liten skillnad 
mellan grupperna. Bildanvändning var den aktivitet som hade 
störst betydelse. En preliminär slutsats av studien är att om 
Facebook användning framkallar negativa känslor kan det bero 
på användarens tillfälliga sinnestillstånd och välbefinnande. 

 
 

”Varje gång Tove öppnade Facebook och skulle skriva något om vad hon tänkte på 
eller var hon var eller vad hon gjort, så kände hon press. Statusen gav henne 
prestationsångest. Det var statusjakt med en helt ny innebörd” (Bergensten, 2010, s. 
13). Detta är ett citat ur en roman av Bergensten (2010). Pressen som skildras i citatet 
ger uttryck för en diskussion som pågår idag, både privat och i media. Det har gjorts 
en hel del forskning de senaste åren om Facebooks påverkan på oss människor, 
angående känslor som väcks, självkänslan och vårt välbefinnande. Facebook är idag 
världens största nätverk med cirka 1 155 000 000 användare, vilket motsvarar 16,23 
% av världens befolkning (http://www.facebookskolan.se/statistik/).  
 
Känslor är medfödda och inlärda och påverkar oss i kommunikationen med andra 
personer (Karlsson, 2004). Begreppet emotioner som psykologerna oftare använder, 
kan delas in i primära emotioner som är medfödda och sociala emotioner som är 
inlärda. Primära emotioner är glädje, ledsnad, ilska, rädsla, förvåning och avsmak. 
Sociala emotioner är kärlek, skuldkänslor, skam, förlägenhet, stolthet, avund och 
svartsjuka (Evans, 2001).  
 
Det är genom kommunikation som vi skapar oss olika relationer. Kommunikation 
sker inte endast verbalt, utan också t.ex. via tal, skrivande, bilder och kroppsspråk. 
Kommunikation förutsätter två parter och även att mottagaren är aktiv och svarar med 
feedback (Karlsson, 2004). Facebook är ett socialt nätverk för kommunikation med 
andra människor där feedback är en stor del av själva kommunikationen. Genom 
denna kommunikation kan såväl positiva som negativa känslor utvecklas, vilket också 
kan leda till förhöjd eller sänkt självkänsla.  
 
God självkänsla innebär att en person har en positiv bild av sig själv och känner sig 
accepterad. Dålig självkänsla kan höra ihop med utanförskap och social oförmåga 
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(Karlsson, 2004). Självkänsla handlar alltså om hur vi ser på oss själva och vad vi 
tycker om oss själva. Självkänslan påverkas av om vi känner oss accepterade, älskade 
och sedda. Om dessa behov inte uppfylls kan självkänslan sänkas och vi blir då mer 
sårbara (Farm, 2013).  
 
Facebook startades år 2004 av Mark Zuckerberg och har idag 819 miljoner aktiva 
användare (Facebook, 2013). På denna universella hemsida går det att göra olika 
inlägg (uppdateringar) i form av bilder, filmer, evenemang och statusuppdateringar. 
Det går att skicka både privata och öppna meddelanden. Vidare går det att 
kommentera andras och egna bilder och uppdateringar. Det går även att ”gilla”, vilket 
innebär att klicka ”gilla” under någons bild eller inlägg (Facebook, 2013). Cirka 4 736 
980 personer i Sverige använder Facebook, vilket motsvarar 49.93 % av Sveriges 
befolkning (http://www.facebookskolan.se/statistik/). Enligt uppgifter från Facebooks 
egen hemsida var det i september (2013) 727 miljoner aktiva dagliga användare på 
Facebook.     
 
Enligt Karlsson (2004) finns det såväl fördelar som nackdelar med Facebook. 
Fördelar kan vara är att du kan hålla kontakten med vänner, bekanta, kollegor och 
släkt samt hitta gamla vänner eller klasskamrater. En annan fördel är att du kan följa 
med och bli uppdaterad om vad som händer i livet för en bekant som exempelvis bor i 
ett annat land. Vidare kan du dela med dig av vad som sker i ditt liv och även få 
positiv feedback på de inlägg du gör. Du kan även dela sorg eller ilska och ta emot 
omtanke. Facebook fungerar även som en kalender där du kan se dina vänners 
födelsedagar och andra högtidsdagar och andra ser dina. Nackdelar med Facebook 
kan vara att dina inlägg kan bli en belastning inför framtiden. Om du t.ex. lagt ut 
inlägg från en festperiod i ditt liv och senare söker ett arbete, då kan bilder hittas på 
dig som bygger upp falska fördomar och försvårar dina möjligheter att få jobbet.   
 
Karlsson (2004) skriver om det generella problemet med envägskommunikation då en 
sändare inte får någon feedback. På Facebook innebär det att om sändaren skickar ut 
ett budskap och inte får någon feedback, vet den därför inte om mottagaren alls 
intresserat sig för budskapet. På Facebook är en stor del av feedback att ”gilla” och 
kommentera andras uppdateringar (dessa funktioner beskrivs mer i metoddelen).     
 
Tidigare forskning 
Enligt Jelenchick, Eickhoff och Moreno (2013) anser ”The American Academy of 
Pediatrics” att Facebook kan leda till depression hos barn och ungdomar. Jelenchick, 
Eickhoff och Moreno (2013) gjorde därför ytterligare en undersökning för att se om 
det fanns något samband mellan Facebook och depression. Skokic och Stode (2011) 
har i en studie funnit att undersökningsdeltagare kände sig nedstämda när de såg vad 
andra gjorde på Facebook, till exempel när de såg andras bilder. Detta kunde 
framkalla känslor av att de själva bara ”gjorde tråkiga saker”. 
Undersökningsdeltagarna uttryckte även att Facebook skapade en ”hets” och att de 
kunde känna sig stressade genom den information som andra lade upp på sina 
profiler. Undersökningsdeltagarna uttryckte även att det var viktigt att få feedback på 
egna inlägg i form av ”gilla” eller kommentarer, annars väcktes känslor av 
misslyckande. Zhao, Grasmuck och Martin (2008), beskriver också feedback som 
viktigt, då den bekräftar att en person exempelvis är rolig. Skokic och Stode (2011) 
talar också för att feedback är viktigt på Facebook. Andersson (2012) påpekar att 
bekräftelse är viktigt. Att få bekräftelse går i linje med feedback eftersom positiv 
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feedback kan ge bekräftelser. Som sagt kan kanske avsaknad av eller dålig feedback 
sänka ens självkänsla och väcka negativa känslor.  
 
Vidare talar Zhao, Grasmuck och Martin (2008) om att människor försöker skapa en 
positiv bild av sig själva på Facebook genom att överdriva den sidan som är socialt 
önskvärd och gömma den sidan som är mindre önskvärd, exempelvis blyghet. Detta 
ligger i linje med Dentis et al. (2012) studie som menar att personer idealiserar sin 
självbild på Facebook. Enligt Juel-Hall (2011) är det roligt att kunna skryta och visa 
upp sina ”utmärkta” semesterbilder. Andersson (2012), som gjorde en kvalitativ 
studie av Facebooks påverkan på självkänsla, fann att undersökningsdeltagarna hade 
förhoppningar om hur de ville att andra personer borde se på dem, och valde därför att 
både omedvetet och medvetet glorifiera sina inlägg. Detta kan jämföras med Skokic 
och Stode (2011), vilkas resultat visade att undersökningsdeltagarna uttryckte en 
känsla av ”hets” och stress vid Facebook användning. Viljan att skapa en positiv bild 
av sig själv och vara socialt önskvärd kan vara en anledning till att Facebook 
användare blir stressade och därav nedstämda. Andersson (2012) fann även att 
människor jämförde sig med varandra och att de blev avundsjuka på andras 
statusuppdateringar.   
 
Hellquist (2010), som gjort en kvalitativ studie av identitetsskapande genom 
Facebooks statusuppdateringar, fick fram att undersökningsdeltagarna ville att läsarna 
av deras statusuppdateringar på Facebook skulle reagera på deras inlägg. Därför hade 
deltagarna många baktankar bakom sina statusuppdateringar. Deltagarna uttryckte 
även att drivkraften bakom att göra en statusuppdatering var kommentarerna det går 
att få på sina uppdateringar. Deltagarna menade att genom kommentarerna kände de 
sig styrkta, bekräftade, sedda och hörda. De menade också att feedback på Facebook 
blev viktigare då det var frågan om ”skriven feedback” och i och med detta tydligare 
än ”muntlig feedback” som sker i det verkliga livet. Ett citat ur Hellquist (2010) 
studie lyder: ”Kommentarerna är en bekräftelse på att jag och mitt liv är intressant för 
andra” (s. 21).   
 
Denti et al. (2012) fann i sin studie att det finns ett samband mellan hur mycket tid 
svenska Facebook användare spenderar på Facebook och hur man mår. Kvinnor 
spenderar 81 minuter dagligen på Facebook, medan män spenderar 64 minuter 
dagligen på Facebook. Medelvärdet var 75.2 minuter dagligen. De personer som 
spenderar mer tid på Facebook har en lägre självkänsla. De kvinnor som spenderar 
mycket tid på Facebook har ett sämre välbefinnande. Även de som jämför sig mycket 
med andra personer på Facebook har en lägre självkänsla. Att jämföra sig med andra 
personer som vi upplever har mer lyckade karriärer och finare relationer, kan innebära 
att vi upplever våra liv som sämre. Men Andersson (2012) kom fram till att 
självkänslan påverkas negativt av Facebook användning samt att jämförelser på 
Facebook kan påverka självkänslan negativt. De fyra funktionerna på Facebook som 
hade mest positiv och negativ påverkan enligt Andersson (2012) var 
statusuppdateringar, bilder, ”gilla” funktionen och kommentarer.  
  
Sammanfattningsvis och som framgår ovan finns det studier som visar att Facebook 
har både stor och olika sorters påverkan på användarens självkänsla. Och att denna 
påverkan kan vara såväl positiv som negativ. Facebook är som ovan nämnts det 
största sociala nätverket i världen. Ett mycket stort antal individer är alltså kopplade 
till varandra och utsatta för ömsesidig social påverkan som bland annat påverkar 



	   5	  

självkänslan. Det har även diskuterats mycket om hur stor betydelse feedback på 
Facebook har på oss. Därför är det av stort intresse att göra en studie för att ta reda på 
om det finns ytterligare stöd för detta.  
 
Huvudsyftet är att undersöka om det finns något samband mellan Facebook 
användning och negativa känslor. I studien tillkommer tre undersyften. Det första är 
att jämföra frekvensen av negativa känslor bland olika aktiviteter på Facebook mellan 
olika grupper: kvinnor och män och yngre respektive äldre personer. Det andra 
undersyftet är att se om det finns någon aktivitet på Facebook som framkallar mer 
negativa känslor. Det tredje undersyftet är att se om det finns några samband mellan 
hur mycket ”man tittar på” en specifik aktivitet och negativa känslor.  
 

 
Metod 

 
Undersökningsdeltagare 
Urvalet bestod av 100 undersökningsdeltagare, 63 kvinnor och 37 män. Åldersspannet 
sträckte sig från 16 år till 69 år. Medelåldern var 34 år och medianåldern 27.5 år. 
Enkäten delades via Facebook, och alla respondenter var därför Facebook användare. 
Undersökningsdeltagarna fick information i enkäten om att deltagandet var anonymt 
och att de när som helst kunde välja att avbryta sitt deltagande, samt att deras svar 
skulle raderas när studien var avslutad.     
 
Material 
Studien genomfördes med en kvantitativ enkät som framställdes på ett Google 
dokument, så att den fick en egen länk som sedan delades via Facebook. I enkäten 
fick undersökningsdeltagarna uppge ålder och kön. Enkäten innehöll 37 påståenden 
om användningen av Facebook samt om olika Facebook funktioner som kan kopplas 
till negativa känslor (för enkäten, se Appendix A). Deltagarna fick därför en kort 
förklaring om vad som menades med negativa känslor. Vidare fick de ta ställning till 
påståenden på en femgradig skala: 1. Aldrig, 2. Sällan, 3. Ibland, 4. Ganska ofta, 5. 
Väldigt ofta.  
 
Procedur 
Länken delades via min Facebook och via andras Facebook sidor ett antal gånger för 
att öka antalet undersökningsdeltagare. Svaren samlades in under åtta dagar. Ingen 
information gavs ut om vad enkäten undersökte, men däremot att den skulle användes 
till en C-uppsats vid Stockholms Universitet, psykologiska institutionen. Deltagarna 
fick ingen kompensation.  
 
Facebook begrepp 
I den aktuella studien användes många Facebook begrepp som kan vara svåra att 
förstå om du inte är en Facebook användare. Därför kommer alla de begrepp som 
används i den aktuella studien att nedan definieras enligt Juel-Hall (2011): 
 
Bilder: Varje Facebook medlem har en egen profilbild som alla kan se. Vidare går det 
att lägga upp bilder i sina album, exempelvis från en resa eller från dagens middag.  
 
Filmklipp: Det går att lägga upp filmklipp, både sådana som någon filmat själv eller 
exempelvis något Youtube klipp.  
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Gilla markeringar: Det finns en ”gilla” knapp under exempelvis bilder, 
statusuppdateringar och meddelanden som läggs upp på Facebook. Om en Facebook 
vän lägger upp en bild går det att trycka ”gilla” på den bilden och det framgår då vem 
som gillat. 
 
Kommentera: Det går även att kommentera alla bilder, statusuppdateringar och 
meddelanden som läggs upp på Facebook, som exempelvis att kommentera en bild. 
Det står då också alltid vem som kommenterat. Vidare är det även möjligt att gilla 
andras kommentarer och att kommentera andras kommentarer.  
 
Facebook vägg: Alla har en egen Facebook vägg (profil). Där går det att se namn, och 
det går även frivilligt att dela födelsedagsdatum, hemstad, civil status, jobbar med, 
studerar osv. På den egna Facebook väggen går det att hitta egna fotoalbum och 
filmalbum. Det går även att skriva meddelanden på andras väggar. Exempelvis om 
någon fyller år går det att gratulera personen genom att skriva ett meddelande på den 
personens vägg. 
 
Statusuppdateringar: Är en valfri text som en själv hittar på som exempelvis ”Nu är 
uppsatsen äntligen klar, nu ska det firas”! Det går även att dela länkar via 
statusuppdateringsfältet.  
 
Nyhetsflödet: Där visas ett urval av aktiviteter som profilinnehavarens vänner ägnat 
sig åt, som exempelvis uppladdningar av bilder och statusuppdateringar. Det går även 
att ”gilla” och kommentera andras uppdateringar via nyhetsflödet.  
 
Icke-privata evenemang: Exempel på detta kan vara en inbjudan till en fest, öppnande 
av en ny affär, osv. Med icke-privat menas att alla kan se evenemanget. Det går även 
att göra ett evenemang privat så endast de inbjudna gästerna kan se evenemanget.  
 
Analysmetod 
Data analyserades med hjälp av IBM Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS), version 21. Utöver deskriptiva mått användes Cronbachs alfa för att mäta 
intern konsistens och reliabilitet. Spearmans rangkorrelationskoefficient för att 
undersöka sambanden mellan påståenden med ”tittar på” och påstående ”som väcker 
negativa känslor” (se Appendix A). Mann-Whitney U-test för att studera likheter och 
skillnader mellan grupperna kön och ålder. Bonferronikorrektion av alfa nivån gjordes 
enligt följande formel: 0.05/37 = .001.  

 
 

Resultat 
 
Den interna reliabiliteten beräknat på samtliga 37 påståenden mätt med Cronbachs 
alfa uppgick till .951. Inget av resultaten avspeglar så stora skillnader eller starka 
samband att de kan anses signifikanta på p = .001 nivån. Nedan presenteras ändå de 
resultat som blev signifikanta på p = .05 och p = .01 nivå.     

Undersökningsdeltagarna delades upp i en yngre och äldre åldersgrupp på basis av 
medianen, som låg på 27.5 år. De delades även in i grupp av kvinnor och män. 
Nedanför följer medelvärden (m) för de undersökta grupperna i de olika typerna av 
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aktiviteter på Facebook, de känslor som de väckt samt frekvensfördelningen i termer 
av mest respektive minst frekventa. 

I Tabell 1 presenteras medelvärdena för de olika grupperingarna för påståendet 
”användningen av Facebook har väckt negativa känslor inom mig”. Resultatet visade 
att den yngre gruppen hade högst medelvärde.  

Tabell 1. Medelvärden för de olika grupperna för om användningen av Facebook väckt negativa 
känslor. 

Grupp Medelvärden 

Kvinnor (alla åldrar, n = 63) 2.68 

Män (alla åldrar, n = 37) 2.62 

Yngre (båda kön, n = 51) 2.71 

Äldre (båda kön, n = 49) 2.61 

Hela gruppen (n = 100) 2.66 

 

I Tabell 2 presenteras medelvärdena för varje grupp för den Facebook funktion de 
tittade mest respektive minst på, och vilken Facebook funktion som väckte mest 
respektive minst negativa känslor. 

Tabell 2. Medelvärden för vad de olika grupperingarna tittade mest respektive minst på och vilken 
Facebook funktion som väckte mest respektive minst negativa känslor. 

 Facebook funktion och medelvärden 

Grupp Tittade mest på Tittade minst på Väckte mest negativa 
känslor 

Väckte minst 
negativa känslor 

Kvinnor 
(alla 
åldrar, n = 
63) 

Andras bilder (m = 
3.89) 

Antalet 
meddelanden 
andra får (m = 

1.67) 

Andras bilder (m = 
2.44) 

Antal gilla på 
egna filmklipp 

(m = 1.19) 

Män (alla 
åldrar, n = 
37) 

Andras 
statusuppdateringar (m 

= 3.78) 

Antalet 
meddelanden 
andra får (m = 

1.65) 

Andras 
statusuppdateringar (m 

= 2.49) 

Antalet 
meddelanden 
andra får (m = 

1.38) 

Yngre 
(båda kön, 
n = 51) 

Andras 
statusuppdateringar (m 

= 3.90) 

Antal 
meddelanden 
andra får (m = 

1.76) 

Andras 
statusuppdateringar (m 

= 2.61) 

Antal gilla på 
egna filmklipp 

(m = 1.41) 

Äldre 
(båda kön, 
n = 49) 

Andras bilder (m = 
3.65) 

Antalet 
meddelanden 

andra får (m  = 
1.55) 

Andras bilder (m = 
2.31) 

Antal gilla på 
egna filmklipp 

(m = 1.20) 
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I Tabell 3 visas medelvärdena för de olika grupperingarna för påståenden om 
självkänsla. Resultatet visade att den yngre gruppen hade högst medelvärde på både 
självkänsla sänks och självkänsla stärks. 

Tabell 3. Medelvärden för självkänsla sänks av ingen uppskattning (påstående 35) och självkänsla 
stärks av uppskattning (påstående 34) för de olika grupperingarna. 

 Medelvärden 

Grupp Självkänsla sänks Självkänsla stärks 

Kvinnor (alla åldrar, n = 63) 1.76 2.81 

Män (alla åldrar, n = 37) 1.86 2.76 

Yngre (båda kön, n = 51) 1.98 3.04 

Äldre (båda kön, n = 49) 1.61 2.53 

Hela gruppen (n = 100) 1.80 2.79 

 
Deskriptiva analyser av påstående 36 (jag jämför mig med andra personer på 
Facebook), visar att hela gruppen hade ett medelvärde på 2.34. För kvinnorna var 
medelvärdet 2.43 och för männen 2.19. I den yngre gruppen låg medelvärdet 2.82 och 
i den äldre gruppen låg det på 2.82.  
 
Påstående 37 (jämförelser på Facebook väcker negativa känslor inom mig) hade för 
hela gruppen ett medelvärde på 2.12. Kvinnorna hade ett medelvärde på 2.19 och 
männen ett medelvärde på 2.00. I den yngre gruppen placerade sig medelvärdet på 
2.51 och i den äldre gruppen på 1.71.  
 
Skillnader i fråga om enkätsvar mellan könsindelning 
Vid indelning av urvalet i kön visade Mann-Whitney U test att fem påståenden skilde 
sig signifikant på p = .05 nivån (Tabell 4). Resultatet indikerade att den tydligaste 
skillnaden erhölls för påståendet ”jag tittar på kommentarer av filmklipp på 
Facebook”, (p = .01), som tyder på att fler kvinnor tittar på kommentarer av filmklipp 
på Facebook, än män.  
 
Tabell 4. Mann-Whitney U Test. Medelranger och p-värden för fem påståenden (12, 13, 15, 16, 
17) uppdelat på kön. 

Påståenden Kön N Medelrang P- värde 

Tittar på gilla markeringar av filmklipp Kvinna 63 45.43 .02* 
Man 37 59.14 

 
Antal gilla på mina filmklipp Kvinna 63 46.79 .02* 

Man 37 56.81 
 

Tittar på kommentarer av filmklipp Kvinna 63 44.66 .01* 
Man 37 60.45 

 
Andras kommentarer på mina filmklipp Kvinna 63 45.93 .01* 

Man 37 58.28 
 Andras kommentarer på andras filmklipp Kvinna 63 46.40 .04* 
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Man 37 58.28 
 	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

* Signifikant på 0.05 nivå (2-sidig). 
	   	   	   

Skillnader i fråga om enkätsvar mellan åldersgrupper, yngre och äldre 
Vid indelning av urvalet av åldersgrupp visade Mann-Whitney U Test att nio 
påståenden skilde sig signifikant (Tabell 5). Resultatet indikerade att mest skilde sig 
påstående 5 ”antal gilla jag fått på en bild på Facebook har väckt negativa känslor 
inom mig”, (p = .01), vilket tyder på att den yngre gruppen får mer negativa känslor 
av antalet gilla de får på en bild än den äldre.  
 
Tabell 5. Mann-Whitney U Test. Medelranger och signifikansnivåer för nio påståenden (5, 8, 9, 
19, 21, 25, 29, 31, 34) indelade i åldersgrupper. 

Påståenden Åldersgrupp N Medelrang P- värde 

Antal gilla jag fått på en bild Yngre 51 57.75 .01* 
Äldre 49 42.95 

 
Andras kommentarer på mina bilder Yngre 51 55.80 .04* 

Äldre 49 44.98 
 

Andras kommentarer på andras bilder Yngre 51 56.38 .02* 
Äldre 49 44.38 

 
Andras statusuppdateringar Yngre 51 56.83 .02* 

Äldre 49 43.91 
 

Antal gilla jag fått på en statusuppdatering Yngre 51 57.64 .01* 
Äldre 49 43.07 

 Andras kommentarer på andras 
statusuppdateringar 

Yngre 51 55.85 .05* 
Äldre 49 44.93 

 
Antalet meddelanden jag får Yngre 51 55.37 .05* 

Äldre 49 45.43 
 

Antalet meddelanden andra får Yngre 51 56.56 .01* 
Äldre 49 44.19 

 
Min självkänsla stärks Yngre 51 56.95 .02* 

Äldre 49 43.79 
 	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

* Signifikant på 0.05 nivå (2-sidig). 
	   	   	   	   

Samband mellan självkänsla inom hela gruppen 
Vid analyser av sambanden mellan påstående 35 respektive 34 och samtliga övriga 
items visade Spearmans rangkorrelationskoefficient att påstående 35 (min självkänsla 
försvagas av att jag inte får uppskattning på Facebook) och påstående 2 hade det 
starkaste sambandet, rho .369, med ett signifikansvärde på .01. I fråga om påstående 
34 (min självkänsla stärks av att jag får uppskattning på Facebook) och de övriga 
påståendena var det starkaste sambandet också det med påstående 2 (jag tittar på 
andras bilder på Facebook), rho .474, och signifikansvärdet .01.   
 
Samband mellan ”tittar på” påståenden och ”väcker negativa känslor” påståenden 
Resultaten som följer har delats in i tre tabeller (tabell 6-8), då de inte fick plats i en 
och samma tabell. Påståenden på den lodrätta sidan är sådana som tar upp om man 
tittar på en viss Facebook funktion, medan påståenden på den vågräta linjen är sådana 



	   10	  

som tar upp om en viss Facebook funktion väcker negativa känslor. Alla påståenden 
som rör ”tittar på” korrelerades med alla påståenden som rörde negativa känslor, 
förutom påstående 1, 34 och 35. En sammanfattning av betydelsen av utfallen i 
samtliga tre tabeller presenteras efter tabell 8.  
 
Tabell 6 visar hur korrelationerna ser ut mellan hur mycket man tittar på en specifik 
Facebook aktivitet och om det genererar negativa känslor. Påstående 2 (jag tittar på 
andras bilder på Facebook) korrelerade med 3 (andras bilder på Facebook har väckt 
negativa känslor inom mig). Påstående 4 (jag tittar på gilla markeringar av bilder på 
Facebook) korrelerade med 5 (antal gilla jag fått på en bild på Facebook har väckt 
negativa känslor inom mig), och 6 (antal gilla som andra fått på bilder på Facebook 
har väckt negativa känslor inom mig). Påstående 7 (jag tittar på kommentarer av 
bilder på Facebook) korrelerade med 8 (andras kommentarer på mina bilder på 
Facebook har väckt negativa känslor inom mig), och 9 (andras kommentarer på 
andras bilder på Facebook har väckt negativa känslor inom mig). Påstående 10 (jag 
tittar på andras filmklipp på Facebook) korrelerade med 11 (andras filmklipp på 
Facebook har väckt negativa känslor inom mig). Påstående 12 (jag tittar på gilla 
markeringar av filmklipp på Facebook) korrelerade med 13 (antal gilla jag fått på ett 
filmklipp på Facebook har väckt negativa känslor inom mig), och 14 (antal gilla på 
andras filmklipp på Facebook har väckt negativa känslor inom mig).           
 
Tabell 6. Spearmans rangkorrelationskoefficient för påstående 2-14. 
 Korrelationer 
Påståenden 3 5 6 8 9 11 13 14 

2 .33**        
4  .55** .45**      
7    .30** .24*    

10      .37**   
12       .38** .49** 

* Är signifikant på 0.05 nivån (2-tailed) 
** Är signifikant på 0.01 nivån (2-tailed) 
 
Sambanden mellan ”tittar på” påståenden och ”väcker negativa känslor” påståenden 
Tabell 7 är en fortsättning av redovisningen i tabell 4 av hur korrelationerna ser ut 
mellan hur mycket man tittar på en specifik Facebook aktivitet och om huruvida detta 
uppväcker negativa känslor, eller ej. Påstående 15 (jag tittar på kommentarer av 
filmklipp på Facebook) korrelerade med 16 (andras kommentarer på mina filmklipp 
på Facebook har väckt negativa känslor inom mig), och 17 (andras kommentarer på 
andras filmklipp på Facebook har väckt negativa känslor inom mig). Påstående 18 
(jag tittar på statusuppdateringar på Facebook) korrelerade med 19 (andras 
statusuppdateringar på Facebook har väckt negativa känslor inom mig).  Påstående 20 
(jag tittar på gilla markeringar av statusuppdateringar på Facebook) korrelerade med 
21 (antal gilla jag fått på en statusuppdatering på Facebook har väckt negativa känslor 
inom mig), och 22 (antal gilla andra fått på sina statusuppdateringar har väckt 
negativa känslor inom mig). Påstående 23 (jag tittar på kommentarer av 
statusuppdateringar på Facebook) korrelerade med 24 (andras kommentarer på mina 
statusuppdateringar har väckt negativa känslor inom mig), och 25 (andras 
kommentarer på andras statusuppdateringar har väckt negativa känslor inom mig).   
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Tabell 7. Spearmans rangkorrelationskoefficient. Analys av påståendena 15-25. 
 Korrelationer 
Påståenden 16 17 19 21 22 24 25 
15 .33** .43**      
18   .56**     
20    .53** .53**   
23      .35** .44** 
** Signifikant på 0.01 nivå (2-sidig). 
        
Sambanden mellan ”tittar på” påståenden och ”väcker negativa känslor” påståenden 
Tabell 8 visar hur den sista delen av korrelationerna ser ut mellan hur mycket man 
tittar på en specifik Facebook aktivitet och om det uppväcker negativa känslor. 
Påstående 26 (jag tittar på meddelanden på andras Facebook väggar) korrelerade med 
27 (andras meddelanden på andras Facebook väggar har väckt negativa känslor inom 
mig). Påstående 28 (jag tittar på antalet meddelanden jag får på min Facebook vägg) 
korrelerade med 29 (antalet meddelanden jag får på min Facebook vägg har väckt 
negativa känslor inom mig). Påstående 30 (jag tittar på antalet meddelanden andra får 
på sina Facebook väggar) korrelerade med 31 (antalet meddelanden andra får på sina 
Facebook väggar har väckt negativa känslor inom mig). Påstående 32 (jag tittar på 
andras icke privata evenemang) korrelerade med 33 (andras icke privata evenemang 
har väckt negativa känslor inom mig). Påstående 36 (jag jämför mig med andra på 
Facebook) korrelerade med 37 (jämförelser på Facebook väcker negativa känslor 
inom mig).   
 
Tabell 8. Spearmans rangkorrelationskoefficient rörande påstående 26-33 och 36-37. 
 Korrelationer 
Påståenden 27 29 31 33 37 
26 .59**     
28  .44**    
30   .71**   
32    .67**  
36     .81** 
** Signifikant på 0.01 nivå (2-sidig). 
 
Resultatet visade att påstående 36 (jag jämför mig med andra personer på Facebook) 
och påstående 37 (jämförelser på Facebook väcker negativa känslor inom mig) hade 
starkast samband av alla påståenden som presenterats i tabell 6-8. Svagast samband 
fanns mellan påstående 7 (jag tittar på kommentarer av bilder på Facebook) och 
påstående 9 (andras kommentarer på andras bilder på Facebook har väckt negativa 
känslor inom mig).  
 
 

Diskussion 
 
Syftet med studien har varit att undersöka om det finns något samband mellan 
Facebook användning och negativa känslor. Genom att studiens syfte har inneburit 
analyser på itemnivå, och studien inte avsåg att generera sammanfattningsmått, har 
undersökningen medfört ett stort antal analyser, vilket lett till en 
massignifikansproblematik. För att kompensera för detta problem gjordes en 
Bonferronikorrektion, som i sin tur resulterade i ett så lågt signifikansvärde att ingen 
av de prövningar som gjorts nådde ner till det. Detta problem diskuteras längre fram i 
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studien. Svaga konturer till vad som eventuellt kunna vara svarsmönster framträdde 
dock på högre signifikansnivåer, och dessa diskuteras nedan.  
 
Resultatet visade att medelvärdet för hela gruppen vad gäller påstående 1 
(användningen av Facebook har väckt negativa känslor inom mig) ligger något 
närmare svarsalternativet ”ibland” (3) än svaret ”sällan” (2). Detta visar att Facebook 
användning kan väcka negativa känslor, men relativt sällan. Även i undergrupperna 
kön och ålder låg medelvärdena på påstående 1 mellan ”sällan” och ”aldrig”.   
 
Angående självkänslan visar medelvärdena att Facebook användning stärker 
självkänslan mer än den sänker den. Det intressanta är att den yngre gruppen hade 
högst medelvärde på både självkänsla sänks och stärks. Även om Facebook både kan 
sänka och stärka självkänslan, så visade resultatet att Facebook användning stärker 
självkänslan mer än den sänker den.  
 
På påstående 36 (jag jämför mig med andra på Facebook) låg svaren för 
undergrupperna kön och ålder på ”sällan” eller bara ”ibland”, men oftare sällan. 
Resultaten visade även ganska låga medelvärden på påståenden om huruvida 
jämförelser väcker negativa känslor. Dock visade Spearmans 
rangkorrelationskoefficient att påstående 36 och påstående 37 (jämförelser på 
Facebook väcker negativa känslor inom mig) hade störst samband av alla när det 
gällde vad ”man tittade på” och hur mycket negativa känslor det väckte. Detta är en 
naturlig följd av att om inga jämförelser görs med andra personer på Facebook, så kan 
det heller inte väckas så många negativa känslor.  
 
I denna studie hade vissa funktioner på Facebook en större påverkan på användaren 
än andra. Den funktion som hade den största påverkan både positivt och negativt, var 
bilder. Spearmans rangkorrelationskoefficient visade att påstående 35 (min 
självkänsla försvagas av att jag inte får uppskattning på Facebook) och påstående 34 
(min självkänsla stärks av att jag får uppskattning på Facebook) båda korrelerade med 
bilder. Detta indikerar att bilder har den största påverkan på oss när det gäller 
självkänsla.  
 
Mann-Whitney U-test visade att vid indelning i kön, så skilde sig fem påståenden 
signifikant på p = .05 nivån, men inte på p = .001 nivån. Mest skilde sig påstående 15 
(jag tittar på kommentarer av filmklipp på Facebook), vilket indikerar att kvinnorna 
tittar mer på kommentarerna av filmklipp på Facebook, än männen. Men männen och 
kvinnorna hade snarlika svar på samtliga 37 påståenden. Vid indelning i en yngre 
respektive äldre grupp skilde sig nio påståenden signifikant på p = .05 nivån, men inte 
på p = .001 nivån. Störst var skillnaden i fråga om påstående 5 (antal gilla jag fått på 
en bild på Facebook har väckt negativa känslor inom mig), vilket indikerar att i den 
yngre gruppen väckte antal gilla de fått på en bild mer negativa känslor, än den äldre 
gruppen.     
 
Metodval och svagheter 
Metodvalet med en internetbaserad enkät gjordes för att undersökningsdeltagarna 
skulle få vara anonyma och då antas ”våga” svara mer sanningsenligt, än om studien 
använt sig av en muntlig intervju. Fördelen med den valda metoden är också att det, 
som här, kan bli ett större antal undersökningsdeltagare, eftersom det hade varit svårt 
och tidskrävande att intervjua 100 personer. Det fanns inget bortfall bland 
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undersökningsdeltagarna. Enkäten var konstruerad så, att om ett påstående inte var 
tillämpligt över huvud taget, så ombads respondenten att gå vidare till nästa 
påstående, och inte svara på de följdpåstående som var knutna till det icke tillämpliga 
itemet. Varje påstående som hoppades över poängsattes med svarsalternativet aldrig 
vilket i denna studie motsvarar 1 poäng. Alla tillfrågade besvarade hela enkäten i 
enlighet med instruktionerna om hur man skulle gå vidare vid icke tillämpliga 
påståenden. Enkäten kunde uppfattas lång och ingen kompensation utgick, vilket kan 
ha lett till att deltagarna inte svarat så genomtänkt, utan mest velat ta sig igenom fort 
till slutet. Den föreliggande studien tog även upp många olika funktioner av 
Facebook, vilket ledde till att det blev svårt att gå in på djupet på samtliga. Framtida 
forskning kanske borde fokusera mer på en eller två funktioner av Facebook. 
Exempelvis bilder och statusuppdateringar, vilket resultatet visade var de som 
undersökningsdeltagarna tittade mest på. Det bör också hållas i åtanke att urvalet i 
denna studie är litet, varför det inte går att dra några egentliga slutsatser i denna fråga. 
Det går heller inte att dra några egentliga slutsatser med endast denna studie som 
underlag, utan det behövs större urval än så.  
 
Det finns signifikanta resultat på p = .05 och p = .01, men på grund av 
massignifikansproblemet i denna studie måste studien räknas med en lägre 
signifikansnivå. Med Berforrnikorrektion hamnar signifikansnivån på p = .001. Det 
finns därför inga signifikanta resultat i studien. Icke-parametriska metoder har använts 
då syftet varit att göra analyser på ordinalskalenivå. Ett annat skäl till den valda typen 
av metoder är att skillnaderna mellan skalstegen i enkäten inte kan förutsättas vara 
lika stora. I och med att studien har många variabler, har de gjorts många, enstaka 
analyser, vilket resulterar i att signifikans nivåer över p = .001, kan ha uppstått av ren 
slump. Med högre signifikansnivåer finns det risk för Typ I fel, alltså att noll 
hypotesen felaktigt förkastas. På grund av studiens syfte och hela designen, gick det 
inte att göra andra typer av beräkningar som skulle minska risken för 
massignifikansproblem. Om fortsatt forskning sker bör designen redan från början 
göras så att risken för massignifikanser minskas.  
 
Cronbachs alfa i enkäten var enligt DeVellis (2003) visserligen hög, men eftersom 
detta mått beräknats på samtliga items, och analyserna i studien gjorts på enskilda 
items, så kan Cronbachs alfa inte tas till intäkt för god reliabilitet av intern konsistens 
i studien. Validiteten, i den mening hur pass väl definitionen av negativa känslor har 
operationaliserats i enkäten, har inte testats. Generellt kan en försiktig bedömning 
vara att eftersom de aspekter som behandlas i enkäten hänger väl ihop med det som 
tas upp i litteraturen i ämnet, så framstår validiteten som god. 
 
Likheter och skillnader med tidigare forskning 
Som nämnts i början av studien finns det en rad fördelar med Facebook användning, 
men också en del negativa aspekter. Enligt tidigare forskning kan Facebook påverka 
vår självkänsla negativt, men det ligger inte i linje med föreliggande studie eller 
Dentis et al. (2012). Jelenchick, Eickhoff och Moreno (2013), som undersökte om det 
fanns något samband mellan Facebook och depression, fann heller inget signifikant 
samband mellan dessa två variabler. Däremot säger Kalpidou, Costin och Morris 
(2011) studie emot detta då, den fann ett negativt samband mellan hur mycket tid som 
spenderas på Facebook och självkänsla.  
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Den aktuella studiens resultat kan ha påverkats av att undersökningsdeltagarna 
uppgav att de inte blev påverkade av vissa funktioner på Facebook, men att de 
egentligen och omedvetet blev det. Det kan också handla om att ”hålla huvudet högt” 
och genom svaren inte vilja erkänna för sig själv att antalet gilla egentligen har stor 
betydelse. Denna tolkning stöds av Anderssons (2012) studie som visar att 
undersökningsdeltagarna valde att inte titta på vissa personers inlägg på grund av att 
de inte kände dem så bra. Dock menar Andersson (2012) att detta kan bero på att de 
egentligen irriterade sig på dessa personer och att de påverkades mer än vad de 
egentligen visste om eller ville erkänna för sig själva.  
 
I Anderssons (2012) studie uttryckte undersökningsdeltagarna att om de fick många 
”gilla” eller många positiva kommentarer på statusuppdateringar eller bilder så 
stärktes deras självkänsla. Det går alltså att påvisa att Facebook användning har en 
positiv påverkan på oss. Frågan som uppstår i samband med detta blir då: Hade 
undersökningsdeltagarna fått en lägre självkänsla vid få gilla markeringar eller vid 
inga eller negativa kommentarer? Enligt den föreliggande studien visade resultatet att 
antal ”gilla” eller kommentarer på bilder och statusuppdateringar väckte få negativa 
känslor. 

Enligt den aktuella studiens resultat var det bilder och statusuppdateringar som 
undersökningsdeltagarna tittade mest på, och bilder hade den största påverkan på 
dem, både positivt och negativt. Detta ligger i linje med Andersson (2012) studie som 
fann att hennes undersökdeltagare upplevde att bilder och statusuppdateringar hade 
den största påverkan, både positivt och negativt.  

I sin studie fann Skokic och Stode (2011) att feedback i form av antalet ”gilla” och 
antalet kommentarer, ansågs viktigt av undersökningsdeltagarna. Detta stämmer inte 
överens med den aktuella studies resultat. Det kan lika gärna vara så att denna studies 
deltagare upplever feedback som viktigt, men att de ville uppnå social önskvärdhet 
och därför inte ville ”erkänna” att de verkligen brydde sig om antalet ”gilla”. Detta 
resonemang ligger i linje med Zhao, Grasmuck och Martin (2008), som talar om att 
människor försöker överdriva den sida som är socialt önskvärd och gömma den sida 
som är mindre önskvärd.  
 
Det negativa sambandet mellan Facebook användning och välbefinnande gällde 
endast kvinnor enligt Denti et al. (2012). Detta kan enligt författarna bero på att 
kvinnor upplever Facebook som mycket viktigt och tar Facebook mer på allvar än 
män. Att kvinnor spenderar mer tid på Facebook kan vara ytterligare en förklaring. 
Detta ligger i linje med Kalpidou, Costin och Morris (2011) som fann ett negativt 
samband mellan hur mycket tid som spenderas på Facebook och välbefinnande. 
Föreliggande studie visar dock att det inte var någon större skillnad mellan män och 
kvinnor. Resultatet visade istället att kvinnor och män hade lika resultat, både på 
påståendet om att Facebook användning generellt väckte negativa känslor och på 
påståendet om hur självkänslan försvagas eller stärks. Även i fråga om påståendet 
rörande jämförelser, var svaren snarlika för både kvinnorna och männen. Kvinnorna 
hade något högre decimalvärden på varje påstående, men skillnaden var liten. 
 
På påståendet om jämförelser med andra, visade resultatet ett mycket lågt medelvärde. 
Detta tyder på att föreliggande studies undersökningsdeltagare ansåg att de sällan 
jämförde sig med andra personer och att jämförelser sällan väckte några negativa 



	   15	  

känslor. Detta skiljer sig från Andersson (2012) studie som fann att 
undersökningsdeltagarna jämförde sig med andra personer i deras 
statusuppdateringar.  
 
Enligt Campisi et al. (2012) studie så kunde Facebook framkalla stress hos vissa 
användare gällande oro för att bli borttagen som vän på Facebook. Detta kunde leda 
till att användaren blev både arg och ledsen. I den aktuella studien har det inte tagits 
upp något om påverkan av vänner, men aspekten är likafullt viktig. Exempelvis, har 
det någon betydelse vilken vän på Facebook som lägger upp en bild?  
 
Andersson (2012) fann i sin studie en del positiva effekter av delandet av bilder och 
statusuppdateringar. Genom att se en bild på någon som tränar eller kanske en 
statusuppdatering om träning, kunde andra personers motivation för träning öka och 
därmed stimuleras till att själva träna. En annan möjlig effekt skulle kunna vara att en 
person med låg självkänsla, mår sämre av träningsbilder för att han/hon själv inte 
tränar. För en person med hög självkänsla kanske bilden istället väcker tankar som 
”jag kan också!”. Hur bilder eller statusuppdateringar tolkas kan bero på 
sinnesstämningen hos den som tittar på uppdateringen.   
 
Tidigare forskning talar mycket för att feedback kan påverka Facebook användare 
negativt. Enligt den aktuella studiens resultat sker det endast sällan. Dessutom visar 
aktuella studien att självkänslan stärktes mer av uppskattning än vad den försvagas av 
avsaknaden av uppskattning. Även om annan tidigare forskning hittar ett negativt 
samband mellan Facebook användning och självkänsla, är dessa slutsatser dragna 
ifrån denna aktuella studie.  
 
Andersson (2012) kom fram till att användarens dagshumör var en bidragande faktor 
till hur ofta personer jämförde sig med andra på Facebook. Om det var en ”dålig dag” 
skedde fler jämförelser med andra personer på Facebook, och då upplevdes det som 
att andra personer var bättre än dem. Detta skulle kunna vara en förklaring till varför 
det i den aktuella studien inte finns något samband mellan Facebook användning och 
negativ självkänsla. Har personer redan från början en lägre självkänsla kan den 
negativa påverkan bli större och det sker mer jämförelser med andra personer. Detta 
förhållande kan sannolikt inte styrkas genom enkätens påståenden i den stund som 
deltagarna fyller i enkäten. Möjligen om den som svarar, just den dagen, har låg 
självkänsla. Sammanfattningsvis kan det alltså bero på den enskilda individens 
självkänsla och välbefinnande hur stor negativ påverkan Facebook kan ha på varje 
enskild individ.  
 
Användningen av Facebook kan ge många olika resultat. Till exempel väcka positiva 
och negativa känslor, skapa missförstånd, avundsjuka samt påverka självkänslan såväl 
positiv som negativt. Tidigare forskning visar också att många personer väljer att 
försköna sin bild av sig själva för att bli socialt uppskattade. Denti et al. (2012) fann 
även att personer oftast uppdaterar sin Facebook med positiva saker, och väldigt 
sällan med negativa. Detta kan leda till att vi jämför oss med andra personer på 
Facebook med utgångspunkten att alla andra bara gör positiva saker och har det 
”perfekta livet”. Ingen människa har naturligtvis ett perfekt liv men på Facebook kan 
den uppfattningen fås, att så är fallet. Detta innebär att användare med låg självkänsla 
mår dåligt och känner sig sämre än andra på grund av att andra förmedlar en felaktig 
och glorifierad bild som knappast speglar verkligheten.  
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Negativa känslor kan väckas av Facebook användning, men dock sällan eller bara 
ibland enligt denna studie. Förklaringen till detta kan ligga i den enskilda individens 
självkänsla eller hur den mår. Har en person en dålig dag påverkas de mer negativt, 
och de spekuleras då i att har en person en period med dålig självkänsla, så kan den 
personen påverkas mer negativt av Facebook. Det vore därför av intresse för framtida 
forskning om det funnes något ytterligare stöd för detta samband.  
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Appendix 
	  

Appendix A 
 
Påstående 1  

Användningen av Facebook har väckt negativa känslor inom mig. 

Påstående 2 (Om du svarar aldrig, gå vidare till påstående 4) 

Jag tittar på andras bilder på Facebook. 

Påstående 3 

Andras bilder på Facebook har väckt negativa känslor inom mig.  

Påstående 4 (Om du svarar aldrig, gå vidare till påstående 7)  

Jag tittar på ”gilla” markeringar av bilder på Facebook. 

Påstående 5 

Antal ”gilla” jag fått på en bild på Facebook har väckt negativa känslor inom mig. 

Påstående 6 

Antal ”gilla” som andra fått på bilder på Facebook har väckt negativa känslor inom mig. 

Påstående 7 (Om du svarar aldrig, gå vidare till påstående 10) 

Jag tittar på kommentarer av bilder på Facebook.  

Påstående 8 

Andras kommentarer på mina bilder på Facebook har väckt negativa känslor inom mig.  

Påstående 9 

Andras kommentarer på andras bilder på Facebook har väckt negativa känslor inom mig. 

Påstående 10 (Om du svarar aldrig, gå vidare till påstående 12) 

Jag tittar på andras filmklipp på Facebook.  

Påstående 11 

Andras filmklipp på Facebook har väckt negativa känslor inom mig.  

Påstående 12 (Om du svarar aldrig, gå vidare till påstående 15) 

Jag tittar på ”gilla” markeringar av filmklipp på Facebook.  

Påstående 13 

Antal ”gilla” jag fått på ett filmklipp på Facebook har väckt negativa känslor inom mig. 

Påstående 14 

Antal ”gilla” på andras filmklipp på Facebook har väckt negativa känslor inom mig.  

Påstående 15 (Om du svara aldrig, gå vidare till påstående 18) 

Jag tittar på kommentarer av filmklipp på Facebook. 

Påstående 16 

Andras kommentarer på mina filmklipp på Facebook har väckt negativa känslor inom mig.  

Påstående 17 

Andras kommentarer på andras filmklipp på Facebook har väckt negativa känslor inom mig. 

Påstående 18 (Om du svarar aldrig, gå vidare till påstående 20) 

Jag tittar på statusuppdateringar på Facebook. 
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Påstående 19 

Andras statusuppdateringar på Facebook har väckt negativa känslor inom mig.  

Påstående 20 (Om du svarar aldrig, gå vidare till påstående 23) 

Jag tittar på ”gilla” markeringar av statusuppdateringar på Facebook.  

Påstående 21 

Antal ”gilla” jag fått på en statusuppdatering på Facebook har väckt negativa känslor inom mig. 

Påstående 22 

Antal ”gilla” andra fått på sina statusuppdateringar har väckt negativa känslor inom mig. 

Påstående 23 (Om du svarar aldrig, gå vidare till påstående 26) 

Jag tittar på kommentarer av statusuppdateringar på Facebook. 

Påstående 24 

Andras kommentarer på mina statusuppdateringar har väckt negativa känslor inom mig. 

Påstående 25 

Andras kommentarer på andras statusuppdateringar har väckt negativa känslor inom mig.  

Påstående 26 (Om du svarar aldrig, gå vidare till påstående 28) 

Jag tittar på meddelanden på andras Facebook väggar.  

Påstående 27 

Andras meddelanden på andras Facebook väggar har väckt negativa känslor inom mig. 

Påstående 28 (Om du svarar aldrig, gå vidare till påstående 30) 

Jag tittar på antalet meddelanden jag får på min Facebook vägg. 

Påstående 29 

Antalet meddelanden jag får på min Facebook vägg har väckt negativa känslor inom mig.  

Påstående 30 (Om du svarar aldrig, gå vidare till påstående 32) 

Jag tittar på antalet meddelanden andra får på sina Facebook väggar. 

Påstående 31 

Antalet meddelanden andra får på sina Facebook väggar har väckt negativa känslor inom mig. 

Påstående 32 (Om du svarar aldrig, gå vidare till påstående 34) 

Jag tittar på andras icke privata evenemang.  

Påstående 33 
Andras icke privata evenemang har väckt negativa känslor inom mig.  

Påstående 34  

Min självkänsla stärks av att jag får uppskattning på Facebook. 

Påstående 35 

Min självkänsla försvagas av att jag inte får uppskattning på Facebook. 

Påstående 36 (Om du svarar aldrig är du nu klar med enkäten) 

Jag jämför mig med andra på Facebook. 

Påstående 37 

Jämförelser på Facebook väcker negativa känslor inom mig.  

 


