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Sammanfattning 
 

Målet med vår studie var att studera sambandet mellan 
narcissistiska personlighetsdrag och det nya fenomenet 
sociala medier och deras samband med självkänsla. Vår 
hypotes var att det finns ett positivt samband mellan 
narcissistiska personlighetsdrag och aktivitet på sociala 
medier. I vår internetbaserade enkätundersökning deltog 190 
universitetsstudenter. Enkäten mätte deltagarnas aktivitet på 
sociala medier, självkänsla via Rosenbergs Self Esteem Scale 
och narcissistiska personlighetsdrag via NPI-16. Resultatet 
visade att personer med mer narcissistiska personlighetsdrag 
var mer aktiva på sociala medier genom att publicera fler 
bilder och oftare statusuppdatera på Facebook. Personer med 
lägre självkänsla var mer aktiva på Twitter och spenderade 
mer tid på sociala medier. Resultatet speglar tidigare 
forskning inom ämnet, dock är vår studie den första som 
gjorts med svenska deltagare. Vår slutsats är att vilken typ av 
aktivitet man utför på sociala medier är viktig vid 
undersökning av samband med narcissism. 
 
Nyckelord: narcissistiska personlighetsdrag, självkänsla, 
sociala medier, aktivitet på sociala medier 
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Narcissistic Personality Traits and Activity on Social Media 

 

 

Abstract 
The purpose of our study was to examine the association 
between narcissistic personality traits and the new 
phenomenon social media and their association with self-
esteem. Our hypothesis was that there would be a positive 
correlation between narcissistic personality traits and social 
media use. We conducted an online-survey in a social media 
group with 190 Swedish university students. The survey 
measured social media use, self-esteem using the Rosenbergs 
Self Esteem Scale and narcissistic personality traits using the 
NPI-16. The results showed that people with more 
narcissistic personality traits more frequently published 
pictures and more often updated their status on Facebook. It 
also showed that people with lower self-esteem were more 
active on Twitter and spent more time on social media.  Our 
results with Swedish participants were similar to those 
obtained from earlier studies with participants from other 
countries. The conclusion is that what kind of activity one 
performs on social media is important when studying the 
association with narcissistic personality traits. 
 
Keywords: narcissistic personality trait, self-esteem, social 
media, social media-activity 
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Sambandet mellan narcissistiska personlighetsdrag och aktivitet på sociala medier 

Vi människor föds med egenskaper som formas till personlighetsdrag och som i sin tur 

utvecklas i de sociala sammanhang vi befinner oss i (Pervin & Cervone, 2010). Narcissism är 

ett sådant personlighetsdrag som alla människor har mer eller mindre av. Ordet narcissism 

kommer från den grekiska mytologin och myten om Narkissos. Narkissos var en ung man 

som förälskade sig i sin egen spegelbild. I kärleken till sin avbild svalt han ihjäl där han satt 

och beundrade sig själv (Hammarén & Johansson, 2007). Narcissism som personlighetsdrag 

är att ha en smickrande självbild, en tro på att man är speciell och unik samt en strävan efter 

att vara i centrum (Emmons, 1987). Att ha narcissistiska personlighetsdrag är inte bara 

negativt som i Narkissos fall. Man brukar ju säga att du måste kunna älska dig själv innan du 

kan älska någon annan. Att ha en viss mängd av narcissistiska personlighetsdrag är bra för 

människans självkänsla (Burrow & Rainone, 2016). Vi har sett att vissa människor publicerar 

bilder och statusuppdateringar på sociala medier flera gånger dagligen, andra gör det mer 

sällan och vissa gör det aldrig. Vad beror det på? Litteraturen (Barry, Doucette, Loflin, 

Rivera-Hudson & Herrington, 2017; Bergman, Fearrington, Davenport, & Bergman, 2011; 

Davenport, Bergman, Bergman, & Fearrington, 2014; McCain & Campbell, 2016) har 

föreslagit att det finns samband mellan vilka personlighetsdrag man har och huruvida man vill 

exponera sig själv på sociala medier. Det nya fenomenet sociala medier har blivit en naturlig 

samlingspunkt för människor i alla åldrar och ger utrymme för människor att dela med sig av 

sig själva på internet. Dels används det som ett sätt att hålla kontakten med sina nära men 

också som en plats för självpresentation och för att få uppmärksamhet från ett stort antal 

personer (Barry m.fl., 2017). Problem med befintlig forskning är att det saknas forskning med 

svenska deltagare om sambandet mellan narcissism och aktivitet på sociala medier. Svenskar 

är utmärkande individualistiska (Heinö, 2009) och dessutom har tidigare forskning föreslagit 

att det finns skillnader mellan svenska deltagare och amerikanska deltagare i frågan om 
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narcissism (Kansi, 2006). Alla människor har alltså mer eller mindre narcissistiska 

personlighetsdrag och vi vill ta reda på om det påverkar hur svenska deltagare använder sig av 

sociala medier. 

Narcissism finns både som personlighetsdrag och som personlighetsstörning. 

Narcissistiska personlighetsdrag innebär att en person ser sig själv som unik, upplever sig 

bättre än andra och gärna vill framhäva sig själv i sociala sammanhang. Personen kan också 

känna att den har rätt till förmåner framför andra, den vill ha makt, berömmelse och 

inflytande. Att ha narcissistiska personlighetsdrag kan också innebära att man upplever andra 

människor som sämre än sig själv (Ottosson, 2015). Enligt American Psychiatric Association 

(2013) har det visat sig att narcissistiska personlighetsdrag är tydligare i tonåren men även om 

personlighetsdragen då kan upplevas väldigt starka behöver det inte betyda att personen 

kommer att utveckla en narcissistisk personlighetsstörning. Att ha personlighetsstörningen 

innebär att personlighetsdraget har blivit så starkt att det påverkar personens funktion i 

vardagen. Det visar sig bland annat i att personer med narcissistisk personlighetsstörning har 

svårt att känna empati för sina medmänniskor och lätt blir kränkta om de inte får den 

uppmärksamhet som de anser sig förtjäna. Människor med narcissistisk personlighetsstörning 

är ovanliga, spannet i den allmänna befolkningen som diagnostiseras är från 1 % till 6.2 % 

och det är vanligare hos män som utgör två tredjedelar av de som diagnostiseras (American 

Psychiatric Association, 2013). Narcissistiska personlighetsdrag är således ett av de 

personlighetsdrag som en människa har, hos vissa är det tydligare, hos andra är det nästan inte 

märkbart och det är först när personlighetsdraget blir dysfunktionellt som det klassas som en 

personlighetsstörning. 

Personer med mer narcissistiska personlighetsdrag har ofta en högre självkänsla 

(Brummelman, Thomaes, & Sedikides, 2016). Självkänsla är vår personliga värdering av vår 

självbild och värderingen kan vara både positiv och negativ (Coopersmith, 1967). 
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Självkänslan påverkar hur människor reflekterar över sig själva. Den påverkar funderingarna 

på vem man är och vem man vill vara, hur andra uppfattar en och varför man agerar på ett 

visst sätt i olika situationer. För att helt förstå begreppet självkänsla behöver vi först förklara 

begreppet självbild. En människas självbild är de kännetecken och egenskaper som kan 

beskriva personen, exempelvis “kattmänniska, blyg och morgontrött”. Det är människans 

egen värdering av hans eller hennes självbild, huruvida man värderar sina egenskaper positivt, 

visar självacceptans och självrespekt, som spelar en roll i om man får en högre självkänsla. 

Vid högre självkänsla känner vi människor en inre tillfredsställelse och litar på oss själva. Vid 

lägre självkänsla har man istället en negativ värdering av sin självbild, man visar inte någon 

självacceptans eller självrespekt. Vidare litar personen med lägre självkänsla inte på sig själv 

och känner heller ingen inre tillfredsställelse. Det som avgör huruvida vi människor har en 

högre eller lägre självkänsla är alltså det känslomässiga förhållandet vi har till vår egen 

självbild (Johnson, 2003). Omgivningen har också en stor roll i hur självkänslan formas. 

Självkänslan påverkar oss människor i hur vi agerar eftersom den formas och utvecklas i den 

sociala miljö som vi befinner oss i (Rosenberg, 1989; Taylor, 2015). Olika sociala situationer 

som familjekonstellationer, socioekonomisk status, bekantskapskrets och religiösa 

trosuppfattningar formar människans självkänsla. Med en annan uppväxt och social miljö 

hade självkänslan varit annorlunda (Rosenberg, 1989). Människans självkänsla är alltså en 

avspegling av tankar och värderingar av självbilden och av den respons man får från sin 

omgivning. 

Narcissism, både personlighetsdraget och personlighetsstörningen, har likheter och 

skillnader med självkänsla. Både narcissistiska personer och personer med högre självkänsla 

har en positiv självbild. Däremot är det inte säkert att en narcissistisk person är nöjd med sig 

själv (Brummelman m.fl., 2016). Narcissistiska personer har en varierad och sårbar 

självkänsla, vilket de inte vill visa utåt med risk för att tappa sin status. Därför söker de 
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överdriven bekräftelse hos andra för att reglera sin självkänsla. De är också känsliga för kritik 

och nederlag då det påverkar deras självkänsla (American Psychiatric Association, 2013). En 

narcissist påverkas av upplevelsen av respekt. Om en narcissist får den respekt som den anser 

sig förtjäna känner den sig oövervinnerlig men om han eller hon inte får den respekten känner 

personen att den vill försvinna från jordens yta (Brummelman m.fl., 2016). Det är också 

viktigt att personer som de väljer att ha i sin närhet kan lyfta dem och deras självkänsla. 

Eftersom en narcissistisk persons relationer enbart handlar om egen personlig vinning så är 

deras relationer ytliga och bara till för att höja deras egen självkänsla (American Psychiatric 

Association, 2013). En person med högre självkänsla har både en positiv självbild och är nöjd 

med sig själv. Till skillnad från den narcissistiska personen kan denne erkänna sina fel och 

brister utan att bli arg eller känna att de måste försvara sig (Tracy, Cheng, Robins, & 

Trzesniewski, 2009). Ytterligare en sak som skiljer dem åt är att personen med högre 

självkänsla har hög empati och en önskan om att bli omtyckt av andra medan den 

narcissistiska personen ser sig själv som bättre än sina medmänniskor. De vill ha bekräftelsen 

men bryr sig inte särskilt om andra (Brummelman m.fl., 2016). Likheter mellan narcissism 

och högre självkänsla är att man i båda fallen har en positiv självbild, skillnaderna är att en 

narcissists självbild är känslig för kritik och att narcissister ser sig högre än andra medan de 

med högre självkänsla ser sig jämlika med andra.  

Idag är sociala medier en naturlig del i många människors vardag. Sociala medier är 

ett samlingsnamn för olika mötesplatser på internet där medlemmar skapar ett personligt 

utrymme med kontaktlistor och vänskapskretsar (Skolverket, 2017). Under de senaste sex 

åren har den dagliga användningen av sociala medier mer än fördubblats bland 

internetanvändare i Sverige, från 28 % år 2010 till 58 % år 2016. Antalet timmar som man är 

aktiv på sociala medier har ökat från 4.8 timmar per vecka till 7.1 timmar per vecka. De mest 

aktiva är i en ålder från 16 till 25 år. Kvinnor spenderar i genomsnitt närmare åtta timmar i 
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veckan på sociala medier och är därmed mer aktiva än män som i genomsnitt spenderar en 

och en halv timme mindre än kvinnorna. Det finns olika typer av sociala medier som är 

vanliga att använda, exempelvis Facebook, Instagram, Snapchat och Twitter. Hälften av de 

svenska internetanvändarna använde Facebook varje dag år 2016, vilket är en ökning från 

2010, då ungefär en tredjedel använde sig av Facebook varje dag. Instagram lanserades 2010 

och användes sex år senare dagligen av en fjärdedel av de svenska internetanvändarna. Sexton 

procent av internetanvändarna använde sig dagligen av Snapchat år 2016. Twitter är det enda 

sociala mediet som har minskat i daglig användning med 0.4 procentenheter från år 2015 till 

år 2016 (Davidsson & Findahl, 2016). Sammanfattningsvis har användningen av sociala 

medier mer än fördubblats de senaste sex åren och också blivit en naturlig del i många 

människors vardag. 

En av anledningarna till att vi människor använder sociala medier på olika sätt kan 

förklaras genom personlighetsdrag. En person med mer narcissistiska personlighetsdrag kan 

genom sociala medier leva ut de personlighetsdragen genom att visa upp sig för andra, få 

bekräftelse av andra, få följare och ett stort antal vänner (Barry m.fl., 2017). Huruvida tiden 

en person spenderar på sociala medier har ett samband med narcissistiska personlighetsdrag är 

tidigare forskning oense om. Vissa har hävdat att det inte finns ett samband mellan tid på 

sociala medier och mer narcissistiska personlighetsdrag (Bergman m.fl., 2011) medan en 

meta-studie (McCain & Campbell, 2016) visade att tiden som en person spenderar på sociala 

medier har ett samband med att ha mer narcissistiska personlighetsdrag. I meta-studien 

undersöktes också olika aktiviteter på sociala mediers samband med narcissism. Där såg man 

att personer med mer narcissistiska personlighetsdrag publicerade fler statusuppdateringar på 

Facebook, fler bilder och hade fler vänner än de som hade mindre narcissistiska 

personlighetsdrag. Olika sociala medier har betydelse för sambandet till narcissistiska 

personlighetsdrag. Att skriva tweets, vilket betyder att skriva en kort text på Twitter för 
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allmän beskådning, har visat sig ha ett större samband till narcissistiska personlighetsdrag än 

att använda sig av uppdateringar på Facebook (Davenport m.fl., 2014). Samma studie kom 

också fram till att det fanns en skillnad i ålder då unga universitetsstudenter med mer 

narcissistiska personlighetsdrag använde sig mer av Twitter än vuxna med mer narcissistiska 

personlighetsdrag som istället använde sig mer av Facebook. Det finns också ett samband 

mellan mer narcissistiska personlighetsdrag och ett mer frekvent publicerande av selfies som 

betyder att man tar en bild på sig själv (Barry m.fl., 2017). Sociala medier är lättillgängliga i 

människors vardag, via telefonen, surfplattan eller datorn och i vissa fall leder användningen 

till ett beroende. Beroendet av sociala medier hör samman med mer narcissistiska 

personlighetsdrag visar en omfattande norsk studie (Andreassen, Pallesen, & Griffiths, 2016). 

Alltså ges personer med mer narcissistiska personlighetsdrag möjlighet att visa upp sig och få 

den bekräftelse de önskar på sociala medier. 

Genom sociala medier får människor tillgång till mer och snabbare respons från sin 

omgivning och det påverkar deras självkänsla. Att man jämför sig med andra på sociala 

medier är en uppåtgående trend (Vogel, Rose, Roberts, 2014). En longitudinell studie (Van 

Zalk, Branje, Denissen, Van Aken, & Meeus, 2011) visade att mindre utåtriktade personer 

som pratar med andra på sociala medier har högre självkänsla och är mindre deprimerade i 

motsats till de som är mindre utåtriktade och inte kommunicerar via sociala medier. Det 

handlar inte bara om att kommunicera på sociala medier utan innehållet i kommunikationen är 

också viktigt. Om kommunikationen är meningsfull höjs personens självkänsla (Gonzales, 

2014). Det finns flera olika sätt att kommunicera på sociala medier. Ett av dem är via “likes” 

vilket betyder att trycka på en knapp som visar att man sett och gillar en aktivitet som 

exempelvis en bild eller inlägg. Personer som får många likes på sina aktiviteter på sociala 

medier har högre självkänsla (Burrow & Rainone, 2016). Dessvärre har sociala medier inte 

bara positiva effekter. Människor som spenderar mer tid på sociala medier har också en 
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tendens att jämföra sig med andra vilket leder till en bristande självkänsla och känsla av 

otillräcklighet (Vogel m.fl., 2014). Personer med lägre självkänsla publicerar färre selfies än 

personer med högre självkänsla. Litteraturen har förklarat att det är rädslan för negativa 

kommentarer men också rädslan för uteblivna kommentarer som kan vara anledningen till en 

lägre frekvens av selfiepubliceringar hos personer med lägre självkänsla (Barry m.fl., 2016). 

Aktiviteten på sociala medier bidrar alltså till både positiv och negativ självkänsla.   

Studier om narcissistiska personlighetsdrag och aktivitet på sociala medier är nytt, 

som nämnts tidigare, då sociala medier endast funnits ett fåtal decennier. Forskningen 

(McCain & Campbell, 2016) har visat att det finns ett samband mellan mer narcissistiska 

personlighetsdrag och en högre aktivitet på sociala medier men problemet med dessa studier 

är att de är utförda på deltagare från USA. Det har gjorts jämförelser av narcissistiska 

personlighetsdrag mellan den svenska och amerikanska befolkningen vilka har visat att det 

finns en liten men märkbar kulturell skillnad mellan Sverige och USA (Kansi, 2003). Kansi 

(2003) menade att svenskar är mer blygsamma och mer nedtonade än amerikaner. Av den 

anledningen kan resultatet om narcissistiska personlighetsdrag och sambandet med sociala 

medier inte generaliseras till svenskar. Det faktum att svenskar är ett av de mest 

individualistiska folkslaget i världen (Heinö, 2009) gör också att det finns anledning att tro att 

vårt resultat kommer att se annorlunda ut från tidigare forskning. Det finns ingen forskning 

om sambandet mellan narcissistiska personlighetsdrag, självkänsla och aktivitet på sociala 

medier med svenska deltagare. Med vår studie vill vi bidra till forskningen om narcissistiska 

personlighetsdrag i samband med aktivitet på sociala medier och självkänsla hos svenska 

deltagare. 

Syftet med vår studie är att få ny kunskap om hur sambandet mellan narcissistiska 

personlighetsdrag och aktiviteten på sociala medier bland svenska deltagare ser ut. Vi vill 

även undersöka sambandet mellan självkänsla, aktivitet på sociala medier och narcissistiska 
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personlighetsdrag. Frågeställningen för detta syfte är: Finns det ett samband mellan 

narcissistiska personlighetsdrag och aktivitet på sociala medier bland svenskar? Vad är 

självkänslans roll i sambandet? Mot bakgrund av hur tidigare forskning (Ottosson, 2015) har 

definierat narcissism tänker vi att personer med mer narcissistiska personlighetsdrag trivs på 

sociala medier och kommer att vara mer aktiva där. I enlighet med tidigare forskning 

(American Psychiatric Association, 2013) tror vi också att en person med mer narcissistiska 

personlighetsdrag kommer att ha högre självkänsla eftersom de ofta söker bekräftelse från 

andra för att få ökad självkänsla. Vi tror även, i enlighet med tidigare forskning, att personer 

med lägre självkänsla spenderar mer tid på sociala medier i syfte att jämföra sig negativt med 

andra (Vogel m.fl., 2014). 

Vi kommer att testa tre hypoteser: 

Hypotes I: Det finns ett positivt samband mellan narcissistiska personlighetsdrag och 

aktivitet på sociala medier. 

Hypotes II: Det finns ett positivt samband mellan narcissistiska personlighetsdrag och 

självkänsla. 

Hypotes III: Det finns ett negativt samband mellan aktivitet på sociala medier och 

självkänsla. 

Vi kommer även att undersöka om våra demografiska variabler kön, ålder, civilstånd 

och huruvida deltagaren har barn kan förklara aktiviteten på sociala medier. 

Metod 

Deltagare 

Vårt urval bestod av deltagare som själva fick välja om de ville delta i studien. I en 

grupp på sociala medier med 13 598 medlemmar tillfrågade vi studenter om att delta i studien 

varav 190 personer valde att delta, vilket indikerar på ett högt bortfall. Medlemmarna i 

gruppen var eller har varit studenter vid ett universitet i en mellanstor stad i Sverige. Av 
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deltagarna var 78.4 % kvinnor, 21.1 % män och en person identifierade sig som annat. Åldern 

varierade mellan 19-46 år (M = 24.09, SD = 4.37), varav medelvärdet för kvinnor var 23.87 år 

(SD = 4.35) och medelvärdet för män var 24.93 år (SD = 4.46). Av dessa var 44.7 % singlar 

och 55.3 % levde i en relation. Deltagarna studerade med olika inriktningar såsom ekonomi, 

juridik, medicin, pedagogik, psykologi, kriminologi, sociologi, teknik, IT och 

kommunikation. Av deltagarna var det 7.9 % som har barn. Deltagarna fick ingen 

kompensation för sitt deltagande i studien. 

Mätinstrument 

Enkätstudien utfördes via internet och innehöll tre olika mätinstrument för att mäta 

våra variabler, aktivitet på sociala medier, självkänsla och narcissism. Vidare innehöll 

formuläret demografiska frågor som gav information om kön, ålder, civilstånd, om deltagaren 

har barn, hur många terminer och vilken inriktning den studerat. Hela frågeformuläret 

innehöll 37 frågor. 

Aktivitet på sociala medier. För att ta reda på deltagarnas aktivitet på sociala medier 

utformade vi fem frågor där deltagarna fick fylla i det alternativ som passade in på deras 

aktivitet på sociala medier (se Bilaga 2). Den första frågan undersökte hur mycket tid 

deltagarna spenderade på sociala medier. Frågan var “Hur många timmar spenderar du på 

sociala medier per dag, exempelvis på Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat etc”, med en 

5-gradig svarsskala från “mindre än en timme per dag” till “mer än åtta timmar per dag”. 

Vidare hade vi fyra frågor som undersökte vilken aktivitet som deltagarna utförde på sociala 

medier. Exempelvis “Hur många gånger publicerar du en bild på sociala medier per vecka?” 

och “Hur ofta uppdaterar du din status på Facebook per vecka?” dessa frågor besvarades med 

en 5-gradig skala från “mindre än en gång per vecka” till “mer än åtta gånger per vecka”. 

Höga värden representerade mer aktivitet på sociala medier. Vi genomförde ett reliabilitetstest 
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som visade ett cronbachs alfavärde på .58 som inte uppnår de önskade värdet .70. Vi valde 

också att analysera varje fråga för sig där varje fråga blev en egen variabel. 

Självkänsla. För att mäta självkänsla använde vi oss av Rosenberg Self-Esteem Scale 

(Rosenberg, 1989) som utvärderar självkänslan hos deltagarna. Då enkäten var riktad till 

svenska deltagare och var på svenska översatte vi Rosenberg Self-Esteem Scale från engelska 

till svenska. För att behålla tillförlitligheten i testet gjorde vi tre oberoende översättningar och 

jämförde dessa för att sedan välja det alternativet vi ansåg stämde bäst in på originalet. Testet 

innehöll tio frågor. Exempelvis “På det hela taget är jag nöjd med mig själv” och ”Jag klarar 

av saker och ting lika bra som andra människor”. Påståendena besvarades genom en 4-gradig 

skala, där 1 = Instämmer inte alls, och 4 = Instämmer helt. Höga värden på skalan 

representerade högre självkänsla. Fem av frågorna var omvända, exempelvis “Jag känner att 

jag inte har mycket att vara stolt över”, vilket betyder att låga värden representerade högre 

självkänsla, dessa omvände vi i dataanalysen. Vi genomförde ett reliabilitetstest som visade 

ett cronbachs alfavärde på .92 som indikerar på bra reliabilitet. 

Narcissistiska personlighetsdrag. För att mäta narcissism använde vi NPI-16 (Ames, 

Rose, Anderson, 2006) som är en förkortad version av Narcissistic Personality Inventory 

(Raskin & Hall, 1979) som innehåller 40 frågor. Testet mäter frekvensen av narcissistiska 

personlighetsdrag hos den generella populationen. Vi översatte de 16 frågorna från engelska 

till svenska med samma procedur som i mätinstrumentet självkänsla, med tre oberoende 

översättningar för att sedan jämföra dessa och välja de alternativ vi ansåg stämde bäst in på 

originalet. Varje fråga besvarades genom att välja ett av två påståenden, alternativ a eller b. 

Exempelvis “a) Jag är mer kompetent än andra” eller “ b) Jag har mycket att lära av andra 

människor”. Det ena påståendet gav en poäng för narcissistiska personlighetsdrag, det andra 

påståendet gav ingen poäng. Höga värden på skalan representerade mer narcissistiska 
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personlighetsdrag. Vi genomförde ett reliabilitetstest som visade ett cronbachs alfavärde på 

.71 vilket indikerar på bra reliabilitet. 

Procedur 

Innan vi samlade in vår information gjorde vi en pilotstudie för att testa vår enkät. 

Därefter samlade vi in vår information på internet i en grupp på sociala medier. I ett inlägg 

gav vi en beskrivning om vad undersökningen handlade om och bifogade en länk till 

frågeformuläret. Ett informationsbrev som innehöll en beskrivning om syftet med vår studie 

samt information om att undersökningen följer de forskningsetiska principerna förelåg 

frågeformuläret (se Bilaga.1). Vi informerade om att deltagandet var anonymt, frivilligt och 

kunde avbrytas om deltagaren önskar. Deltagaren informerades även om att svaren från 

enkäten endast skulle användas till vår studie och att frågeformuläret beräknades ta tio 

minuter att genomföra. Vi samlade in data i 16 dagar innan vi tog bort inlägget från gruppen. 

Databearbetning 

För att besvara frågan om sambandet mellan aktivitet på sociala medier och 

narcissistiska personlighetsdrag analyserade vi vår data med hjälp av statistikprogrammet 

Statistical Package for the Social Sciences, (SPSS). Vi gjorde en beskrivande analys för att se 

om det fanns några extremvärden. Sedan gjorde vi korrelationsanalyser för att testa våra 

hypoteser. Avslutningsvis gjorde vi en hierarkisk regressionsanalys och en korrelationsanalys 

för att undersöka vad som kan förklara aktivitet på sociala medier. 

Resultat 

För att få fram beskrivande statistik för våra variabler genomförde vi en beskrivande 

analys (se Tabell 1).  

För att testa vår första hypotes om det fanns ett positivt samband mellan narcissistiska 

personlighetsdrag och aktivitet på sociala medier genomförde vi en bivariat korrelationsanalys 

(se Tabell 1). Resultatet visade att det fanns ett positivt statistiskt signifikant samband mellan 
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narcissistiska personlighetsdrag och aktivitet på sociala medier r (188) = .19, p < .01. Mer 

specifikt betyder det att personer med mer narcissistiska personlighetsdrag var mer aktiva på 

sociala medier än personer med mindre narcissistiska personlighetsdrag. Resultatet visade 

mer ingående att det fanns positiva statistiskt signifikanta samband mellan narcissistiska 

personlighetsdrag och frekvensen av att publicera bilder på sociala medier r (190) = .23, p < 

.01 samt mellan narcissistiska personlighetsdrag och frekvensen av att publicera 

Tabell 1 

Korrelationer mellan narcissism, självkänsla och aktivitet på sociala medier samt en 

sammanställning av variablernas medelvärde (M) och standardavvikelser (SD). 

 1 2 3 4 5 6 7 M SD 

1. Narcissism        4.14 2.93 

2. Självkänsla .28**       29.68 6.36 

3. Social media aktivitet .19** -.18*      8.25 0.80 

4. Tid på social media .06 -.20** .58**     2.46 0.80 

5. Bildpublicering på 

sociala medier 

.23** -.05 .66** .15*    1.37 0.77 

6. Statusuppdatering på 

Facebook 

.18* -.07 .54** .01 .34*   1.11 0.48 

7. Tweets .10 -.28** .55** .34** .25** .25**  1.13 0.59 

8. Kommentera på  

sociala medier 

.08 -.02 .75** .23** .33** .34* .12 2.18 1.10 

*p < .05 **p < .01 

statusuppdateringar på Facebook r (190) = .18, p < .05. Det betyder att personer med mer 

narcissistiska personlighetsdrag publicerade fler bilder på sociala medier och oftare 

uppdaterade sin status på Facebook än personer med mindre narcissistiska personlighetsdrag.  
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För att testa vår andra hypotes om det fanns ett positivt samband mellan narcissistiska 

personlighetsdrag och självkänsla gjorde vi en bivariat korrelationsanalys (se Tabell 1). 

Resultatet visade ett positivt statistiskt signifikant samband mellan narcissistiska 

personlighetsdrag och självkänsla r (190) = .28, p < .01. Det betyder att personer med mer 

narcissistiska personlighetsdrag hade högre självkänsla än personer med mindre narcissistiska 

personlighetsdrag. 

För att testa vår tredje och sista hypotes om det fanns ett negativt samband mellan 

självkänsla och aktivitet på sociala medier gjorde vi även här en bivariat korrelationsanalys, 

(se Tabell 1). Resultatet visade att det fanns ett negativt statistiskt signifikant samband mellan 

självkänsla och aktivitet på sociala medier r (188) = -.18 p < .05. Mer specifikt betyder det att 

personer med lägre självkänsla var mer aktiva på sociala medier än personer med högre 

självkänsla. Resultatet visade mer ingående negativa statistiskt signifikanta samband mellan 

självkänsla och antalet timmar en person spenderade på sociala medier r (190) = -.20 p < .01. 

samt mellan självkänsla och användningen av Twitter r (190) = -.28 p < .01. Det betyder att 

personer med lägre självkänsla spenderade mer tid på sociala medier samt oftare använde sig 

av Twitter än personer med högre självkänsla. 

Vår korrelationsanalys visade också ett statistiskt signifikant samband mellan de olika 

aktiviteterna på social media, förutom mellan att uppdatera sin status på Facebook och att 

spendera tid på sociala medier samt mellan att twittra och att kommentera på andras 

aktiviteter på sociala medier (se Tabell 1). 

För att undersöka vad som predicerade aktivitet på sociala medier genomförde vi en 

hierarkisk regressionsanalys. Analysen gjordes i tre steg där det första steget innehöll 

narcissistiska personlighetsdrag, i det andra steget adderades självkänsla och i det tredje och 

sista steget adderades deltagarnas kön, ålder, civilstånd och barn. Analysen visade i första 

steget att narcissistiska personlighetsdrag förklarade 1.1% av variansen i aktiviteten på sociala 
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medier. Resultatet var inte statistiskt signifikant. Det andra steget, där självkänsla adderades, 

förklarade 5,6 % av variansen i aktiviteten på sociala medier, resultatet var statistiskt 

signifikant f (2,184) = 5.42, p < .01. Mer specifikt betyder det att ju lägre självkänsla en 

person hade desto mer aktiv var personen på sociala medier β = -.08 p < .01. Det tredje och 

sista steget där kön, ålder, civilstånd och barn adderades förklarade 18.5 % av variansen i 

aktivitet på sociala medier, resultatet var statistiskt signifikant f (6,180) = 6.81 p < .01. Det 

Tabell 2 

Sammanfattning av hierarkisk regressionsanalys av aktivitet på sociala medier. 

Prediktor ΔR2 ΔF B SE β t sig. 

Steg 1       

Narcissism 

1.1 2.05  

.08 

 

.06 

 

.11 

 

1.43 

 

.15 

Steg 2 

Narcissism 

Självkänsla 

4.5 8.67**  

.13 

-.08 

 

.06 

.03 

 

.17 

-.22 

 

2.27 

-2.95 

 

.03 

.00 

Steg 3 

Narcissism 

Självkänsla 

Kön 

Ålder 

Civilstånd 

12.9 7.15**  

.13 

-.07 

-1.03 

.11 

-.76 

 

.05 

.02 

.36 

.04 

.31 

 

.17 

-.20 

-.20 

.23 

-.17 

 

2.43 

-2.88 

-2.83 

2.75 

-2.47 

 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

Barn   -1.08 .67 -.14 -1.61 .11 

Total R2  

 F 

17.3 

7.59** 

 

 

     

*p < 05 ** p < 01  
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betyder att kvinnor var mer aktiva på sociala medier (M = 8.32, SD = 2.21) än män (M =7.65, 

SD = 1.93) β = -1.03 p < .01, och att ju äldre personen var desto mer aktiv var personen på 

sociala medier β = .11 p <. 01. Resultatet visade även att personer som var singlar (M = 8.43, 

SD = 2.23) var mer aktiva på sociala medier än personer som var i en relation (M = 7.97, SD = 

2.09) β = -.76 p <.05. Huruvida deltagaren hade barn kunde inte förklara aktivitet på sociala 

medier då resultatet inte var statistiskt signifikant.   

För att se om det fanns något samband mellan våra demografiska frågor och våra fem 

frågor avseende aktiviteten på sociala medier gjorde vi en bivariat korrelationsanalys (se 

Tabell 3). Resultatet visade att det fanns ett negativt statistiskt signifikant samband mellan 

kön och hur mycket tid man spenderade på social medier, r (189) = -.16, p <.05. Det betyder 

att kvinnor (M = 2.53, SD = 0.80) spenderade mer tid på sociala medier än män (M = 2.22, SD 

= 0.77). Resultatet visade också att det fanns positiva statistiskt signifikanta samband mellan 

Tabell 3 

Korrelation mellan demografiska variabler och aktivitet på sociala medier. 

Sociala medier aktivitet Kön Ålder Civilstånd Barn 

Tid på social media -.16* -.11 -.13 .05 

Bildpublicering på sociala medier .11 .12 -.05 -.19** 

Statusuppdatering på Facebook .02 .36** -.05 -.22** 

Tweets -.01 -.08 -.07 .07 

Kommentera på sociala medier -.07 .37** -.09 -.22**   

M (SD)=  24.01 (4.37)     

*p < .05  ** p < .01 

ålder och statusuppdatering, r (189) = .36, p <. 01, samt ålder och att kommentera på andras 

sociala medier r (187) = .37, p < .01. Det betyder att ju äldre en person var desto oftare 

uppdaterade den sin status på Facebook och kommenterade på andras sociala medier. Vidare 
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visade resultatet ett samband mellan om man hade barn och hur ofta man publicerade bilder, r 

(190) = -.19, p <.01, uppdaterade sin status på Facebook, r (190) = -.22, p < .01, samt 

kommenterade på andras sociala medier, r (188) = -.22, p < .01. Mer specifikt betyder det att 

personer som hade barn (M = 1.87, SD = 1.25) oftare publicerade bilder än de som inte hade 

barn (M = 1.31, SD = 0.65) samt att de som hade barn (M = 1.47, SD = 1.06) oftare 

uppdaterade sin status på Facebook än de som inte hade barn (M = 1.05, SD = 0.25). Det 

betyder också att de som hade barn (M = 3.00, SD = 1.20) oftare kommenterade på andras 

sociala medier, än personer som inte hade barn (M = 2.10, SD = 1.05). 

Diskussion 

Syftet med vår studie var att undersöka om personer med mer narcissistiska 

personlighetsdrag var mer aktiva på sociala medier. Vi ville också undersöka självkänslans 

roll hos personer med mer narcissistiska personlighetsdrag samt självkänslans roll i 

aktiviteten på sociala medier. Utifrån vårt resultat kunde vi se att personer med mer 

narcissistiska personlighetsdrag var mer aktiva på sociala medier. Vi kunde också se att högre 

självkänsla hade ett samband med mer narcissistiska personlighetsdrag, samt att personer med 

lägre självkänsla var mer aktiva på sociala medier än de med högre självkänsla. Våra resultat 

stöder tidigare forskning om sociala medier och narcissistiska personlighetsdrag. Däremot är 

vår studie den första studien i skrivande stund inom ämnet med svenska deltagare. 

Vårt resultat visade att personer som publicerade fler bilder på sociala medier och 

oftare uppdaterade sin status på Facebook hade mer narcissistiska personlighetsdrag. En 

möjlig förklaring till det anser vi är att personer i många fall publicerar bilder och uppdaterar 

sin status på Facebook för att framhäva sig själva, vilket stämmer överens med 

karaktärsdragen hos personer med mer narcissistiska personlighetsdrag enligt Emmons 

(1987). Vårt resultat saknade däremot ett samband mellan tiden som en person spenderar på 

sociala medier och narcissistiska personlighetsdrag. Detta är något som tidigare forskning 
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varit oense om då vissa (McCain & Campbell, 2016) föreslagit att tiden på sociala medier hör 

samman med mer narcissistiska personlighetsdrag och andra (Bergman m.fl., 2011) har 

motsatt sig detta. Vi tänker att vårt resultat som visade att det inte fanns ett samband mellan 

tiden som en person spenderar på sociala medier och narcissistiska personlighetsdrag kan 

förklaras genom att användningen av sociala medier ökat kraftigt i Sverige då den mer än 

fördubblats de senaste åren (Davidsson & Findahl, 2016). Alltså vi tänker att även om sociala 

medier är en miljö där personer med mer narcissistiska personlighetsdrag trivs bra, så har 

denna miljö också blivit naturlig för personer med mindre narcissistiska personlighetsdrag. 

Personer med mer narcissistiska personlighetsdrag ägnar sig alltså mer åt vissa aktiviteter på 

sociala medier, samtidigt som sociala medier har blivit en samlingspunkt för människor med 

alla typer av personlighetsdrag.   

Vidare visade vår studie att personer med mer narcissistiska personlighetsdrag hade 

högre självkänsla. Resultatet var inte oväntat, då det är bra för självkänslan att ha mer 

narcissistiska personlighetsdrag enligt litteraturen (Burrow & Rainone, 2016). Vi tänker också 

att personer med mer narcissistiska personlighetsdrag har en önskan om att visa upp en 

perfekt fasad (American Psychiatric Association, 2013) och det kan vara en förklaring till vårt 

resultat om att personer med mer narcissistiska personlighetsdrag hade högre självkänsla. En 

person med mer narcissistiska personlighetsdrag vill visa sig unik, duktig och stark inför 

andra (American Psychiatric Association, 2013; Emmons, 1987) därför kan de ha svarat på ett 

sätt som får dem att framstå som så. En person med mer narcissistiska personlighetsdrag kan 

mycket väl ha högre självkänsla, utöver den förklaringen är vår spekulativa förklaring att de 

har en önskan om att ge en bild av att de har en högre självkänsla. 

I vår studie kunde vi också se att personer med lägre självkänsla spenderade mer tid på 

sociala medier. Olika beteenden på sociala medier, exempelvis som att publicera färre bilder 

av rädsla för negativa kommentarer eller frånvaron av kommentarer, är kopplat till lägre 



NARCISSISTISKA PERSONLIGHETSDRAG OCH SOCIALA MEDIER 21
  

självkänsla och finns förklarat i litteraturen (Barry m.fl., 2016). Litteraturen (Vogel m.fl., 

2014) har också visat att personer som spenderar mer tid på sociala medier jämför sig mer 

med andra människor vilket gör att de får en sämre självkänsla. Utöver litteraturens 

förklaringar tänker vi att det finns en annan möjlig förklaring. Vi tänker att en person med 

lägre självkänsla söker sig till sociala medier för att, med ett destruktivt motiv, bekräfta sin 

låga självkänsla. Det gör personen genom att bland annat exponera sig för, enligt personens 

mening, människor med lyckligare och mer framgångsrika liv. Att jämföra sig negativt med 

andra gör att den personen kan bekräfta sin låga självkänsla. Det finns alltså förklaringar om 

självkänslans samband med sociala medier, även om ämnet skulle behöva studeras mer. 

De demografiska egenskaperna visade samband med olika aktiviteter på sociala 

medier. Ju äldre en person var desto mer aktiv var den på sociala medier, publicerade fler 

statusuppdateringar på Facebook och kommenterade oftare andras aktiviteter på sociala 

medier. En möjlig förklaring kan vara att ju äldre en person är desto större krav har personen 

på en meningsfull kommunikation, vilket gör att den använder sig av kommunikativa 

aktiviteter på sociala medier. Vi kunde också se att personer som var singlar spenderade mer 

tid på sociala medier än de som levde i en relation. Vår spekulativa förklaring till det är att 

den vardagliga sociala kontakten man får av sin partner när man lever i en relation inte 

infinner sig hos en person som lever ensam. Det kan göra att personen söker sig till sociala 

medier för att få den vardagliga sociala kontakten. Vidare kunde vi se att personer som hade 

barn var mer aktiva på sociala medier, de publicerade fler bilder, uppdaterade oftare sin status 

på Facebook och kommenterade oftare på andras aktivitet på sociala medier. Vår spekulativa 

förklaring till det är att personer som har barn kan vara mer socialt begränsande, även om de 

får en vardaglig social kontakt från sina barn och partner så kan de ha mindre tid för social 

kontakt i fysiska möten med vänner och kollegor. Det kan leda till att de använder sociala 
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medier som ett sätt att få kontakt med omvärlden. Alltså påverkar demografiska egenskaper 

såsom ålder, civilstånd och om man har barn aktiviteten på sociala medier.  

Ett oväntat resultat som blivit föremål för våra spekulationer är att det fanns en 

skillnad mellan resultatet för statusuppdatering på Facebook och användningen av Twitter. 

Vårt resultat visade att personer med mer narcissistiska personlighetsdrag oftare uppdaterade 

sin status på Facebook och att personer med lägre självkänsla var mer aktiva på Twitter. Då 

högre självkänsla och mer narcissistiska personlighetsdrag visade ett starkt samband kan detta 

upplevas underligt. Tidigare forskning (Davenport m.fl., 2014) har visat att både 

statusuppdateringar på Facebook och användningen av Twitter har ett samband med mer 

narcissistiska personlighetsdrag. Eftersom vårt resultat inte stämde överens med tidigare 

forskning har det gett utrymme för oss att spekulera i möjliga förklaringar. Vi anser att dessa 

två aktiviteter är relativt lika, både på Facebook och Twitter publicerar man sina tankar i form 

av text. Skillnaden mellan dessa sätt att uttrycka sig anser vi beror på vilka betraktaren av 

texten är. På Facebook är betraktarna vänner som personen själv väljer, dessa vänner kan ge 

personen bekräftelse i form av kommentarer eller genom gilla-knappen. Alltså blir det en 

kommunikation mellan personen och dess vänner. Som litteraturen (American Psychiatric 

Association, 2013) visat, så vill narcissistiska personer själva välja vilka personer som ska 

finnas i deras omgivning för att de ska kunna bekräfta och höja dem. Det kan förklara varför 

en person med mer narcissistiska personlighetsdrag väljer att skriva statusuppdateringar på 

Facebook istället för att twittra. På Twitter är betraktarna följare och inte vänner, vilket leder 

till att det inte blir en kommunikation i samma utsträckning som på Facebook. 

Twitteranvändare talar mer till en offentlig massa och har därmed mindre kontroll över vilka 

de talar inför. Litteraturen (Gonzales, 2014) har visat att högre självkänsla har ett samband 

med en meningsfull kommunikation. Vår spekulation är att utbytet av meningsfull 

kommunikation inte infinner sig på Twitter eftersom det fungerar som en 
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envägskommunikation, vilket därmed kan vara en förklaring till vårt resultat som visade att 

det fanns ett samband mellan Twitter-användning och lägre självkänsla. Vårt resultat stämde 

inte överens med tidigare resultat från litteraturen som har visat att narcissistiska 

personlighetsdrag har ett starkare samband med Twitter än att uppdatera sin status på 

Facebook (Davenport m.fl., 2014). Vi förklarar det genom att det kan finnas kulturella 

skillnader då litteraturen har talat för att svenskar är mer blygsamma och mer nedtonade än 

amerikaner (Kansi, 2003). Ytterligare en förklaring skulle kunna vara att användningen av 

Twitter har sjunkit i Sverige (Davidsson & Findahl, 2016), vilket inte är fallet i USA (Pew 

Research Center, 2016). Vi menar att det kan finnas kulturella skillnader mellan deltagarna i 

tidigare studier och deltagarna i vår studie samt att det finns en skillnad i hur man 

kommunicerar på de olika aktiviteterna som kan vara anledningen till vårt oväntade resultat. 

Vi valde att analysera aktivitet på sociala medier på flera sätt. Det gjorde vi för att den 

sammanslagna variabeln hade ett lägre cronbachs alfavärde än önskat och för att få en 

tydligare bild av vilka typer av aktiviteter som användes. Vår korrelationsanalys mellan 

frågorna om sociala medier visade att det fanns samband mellan majoriteten av frågorna, 

vilket var ett väntat resultat då aktiviteterna på sociala medier på många sätt liknar varandra. 

Genom att använda oss av en sammanslagen variabel fick vi en bredare förklaring av de olika 

aktiviteterna på sociala medier. Nackdelen med den sammanslagna variabeln var att extrema 

värden kunde försvagas. Exempelvis en person som använder sig av sociala medier för att 

publicera ett stort antal bilder varje dag och inte använder sociala medier till något annat fick i 

detta fall ett lågt värde i den sammanslagna variabeln. Det gjorde att en sammanslagen 

variabel i detta fall blev missvisande. Vi valde därför utöver den sammanslagna variabeln att 

analysera varje fråga för sig för att fånga upp extrema värden vilket gav oss en mer specifik 

bild av vilka aktiviteter som deltagaren utförde på sociala medier.  
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Som alla studier hade även vår studie svagheter. Urvalet var litet i förhållande till 

populationen, ett större urval hade kunnat ge oss ett högre power och skulle kunnat öka 

generaliserbarheten. Att vi använde oss av ett urval där deltagarna själva valde att delta i 

studien är en svaghet. Deltagarens personlighetsdrag som gör att de väljer att delta i studien 

kan ha påverkat vårt resultat. Av våra deltagare var mer än två tredjedelar kvinnor. Vi kan se 

en möjlig förklaring till det i vårt resultat som visade att kvinnor spenderar mer tid på sociala 

medier än män. I och med att vår enkät lades ut på sociala medier är det inte förvånande att 

det var fler kvinnor som valde att delta än män. För att nå ut till ett bredare urval skulle man 

kunna försöka nå urvalet på ett annat sätt än genom sociala medier. I och med att urvalet var 

litet i förhållande till populationen och inte var slumpmässigt utvalt kan vårt resultat inte 

generaliseras.  

Vår studie hade även styrkor. Vi ser det som en styrka och en fördel att vi i 

missivbrevet beskrev att vi ville undersöka personlighetsdrag i samband med användning av 

sociala medier, utan att nämna ordet narcissism. Vi tänkte att ordet narcissism kan kopplas 

ihop med skamfyllda egenskaper vilket skulle kunna påverka deltagarna att ge partiska svar 

för att visa sig själva i bättre dager, vilket i sin tur skulle ha påverkat vårt resultat. Vi fick på 

så sätt en bred fördelning av svar från våra deltagare. En annan styrka är att vi innan vi 

skickade ut enkäten till vårt tilltänkta urval gjorde en pilotstudie för att testa vår enkät. Genom 

pilotstudien kunde vi upptäcka att några svarsalternativ var felaktiga och justera dem innan vi 

skickade ut enkäten för vår undersökning. Ytterligare en styrka var att mätinstrumenten som 

mätte narcissistiska personlighetsdrag, NPI-16 (Ames m.fl., 2006) och självkänsla, 

Rosenbergs Self Esteem Scale (Rosenberg, 1989) är väl beprövade. Vi valde att använda oss 

av den förkortade versionen av Narcissistic Personality Inventory med 16 frågor (Ames m.fl., 

2006) för att deltagarna inte skulle tröttna vid utförandet av frågeformuläret, vilket kan ha 

hjälpt deltagarna att behålla koncentrationen genom hela enkäten. 
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I vår studie har vi lärt oss att det är komplext att mäta aktivitet på sociala medier. Till 

framtida forskning om aktivitet på sociala medier skulle det behöva utformas ett reliabelt 

mätinstrument. Vidare är ett förslag att undersöka vilken riktning sambandet mellan 

narcissism och sociala medier har. Vi vet att det finns ett samband mellan narcissistiska 

personlighetsdrag och vissa aktiviteter på sociala medier, vi vet också att vår omgivning 

formar våra personlighetsdrag (Pervin & Cervone, 2010). Frågan är då om social media-

miljön är med och formar narcissistiska personlighetsdrag, alltså blir en person mer 

narcissistisk av att utföra vissa aktiviteter på sociala medier, eller väljer narcissistiska 

personer sociala medier som ett sätt att uttrycka sitt personlighetsdrag? Skapar beteendet 

narcissism eller skapar narcissism ett beteende? Dessa spekulationer ger utrymme för mer 

forskning om sambandets riktning. Vidare skulle framtida forskning kunna fokusera på barn 

och ungdomar som debuterar tidigt på sociala medier och hur det påverkar dem. Statistik över 

svensk internetanvändning visar att varannan treåring använder internet dagligen och 

varannan åttaåring har en egen smart mobil (Davidsson & Findahl, 2016). I och med att 

narcissistiska personlighetsdrag är tydligare i tonåren (American Psychiatric Association, 

2013) skulle det vara intressant att se kopplingen med ökningen av användningen av sociala 

medier även i yngre åldrar. Det finns många outforskade frågor avseende sociala medier och 

varför vi människor väljer att använda oss av dem, vi anser att det finns 

utvecklingsmöjligheter inom forskningen. 

        Så, hur påverkar personlighetsdrag som narcissism och självkänsla användningen av 

sociala medier hos svenska deltagare? Enligt vår studie har vi fått ett tudelat resultat. Vår 

analys har visat ett samband mellan narcissistiska personlighetsdrag och aktivitet på sociala 

medier. Vi har också kommit fram till att tiden en person spenderar på sociala medier inte har 

något samband med mer narcissistiska personlighetsdrag. Däremot hör mer narcissistiska 

personlighetsdrag ihop med att framhäva sig själv genom att publicera fler bilder och oftare 
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uppdatera sin status på Facebook. Vi har också kommit fram till att ju mer tid en person 

spenderar på sociala medier desto lägre självkänsla har personen. Sammanfattningsvis kan vi 

nu se att hur en människa är, är det som färgar hur hon eller han använder sig av sociala 

medier och det är viktigt att ta i beaktning vilken typ av aktivitet man utför på sociala medier 

när man studerar samband till narcissistiska personlighetsdrag.   

  



NARCISSISTISKA PERSONLIGHETSDRAG OCH SOCIALA MEDIER 27
  

Referenser 

American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and statistical manual of mental 

 disorders: DSM-5. (5. ed.) Arlington, Va.: American  Psychiatric Association. 

Ames, D. R., Rose, P., & Anderson, C. P. (2006). The NPI-16 as a short measure of 

 narcissism. Journal of Research in Personality, 40(4), 440-450. 

 doi.10.1016/j.jrp.2005.03.002 

Andreassen, C. S., Pallesen, S., & Griffiths, M. D. (2016). The relationship between addictive 

 use of social media, narcissism, and self-esteem: Findings from a large national 

 survey. Addictive Behaviors, (64), 287-293. doi.10.1016/j.addbeh.2016.03.006 

Barry, C. T., Doucette, H., Loflin, D. C., Rivera-Hudson, N., & Herrington, L. L. (2017). 'Let 

 me take a selfie': Associations between self-photography, narcissism, and self-esteem. 

 Psychology of Popular Media Culture, 6(1), 48-60. doi:10.1037/ppm0000089 

Bergman, S. M., Fearrington, M. E., Davenport, S. W., Bergman, J. Z., (2011) Millenials, 

 narcissism, and social networking: What narcissists do on social networking sites and 

 why. Personality and Individual Differences, 50(5), 706-711. doi: 

 10.1016/j.paid.2010.12.022  

Brummelman, E., Thomaes, S., & Sedikides, C. (2016). Separating narcissism from  

 self-esteem. Current Directions in Psychological Science, 25(1), 8-13. 

 doi.10.1177/0963721415619737 

Burrow, A. L., & Rainone, N. (2016). How many likes did I get? Purpose moderates links 

 between positive social media feedback and self-esteem. Journal of Experimental Social 

 Psychology, doi.10.1016/j.jesp.2016.09.005    

Coopersmith, S. (1967). The antecedents of self-esteem (6th edition). San Francisco: W.H. 

 Freeman. 



NARCISSISTISKA PERSONLIGHETSDRAG OCH SOCIALA MEDIER 28
  

Davenport, S. W., Bergman, S. M., Bergman, J. Z., & Fearrington, M. E. (2014). Twitter 

 versus Facebook: Exploring the role of narcissism in the motives and usage of different 

 social media platforms. Computers in Human Behavior, 32 212-220. 

 doi:10.1016/j.chb.2013.12.011  

Davidsson, P, & Findahl, O. (2016). Svenskarna och internet 2016. Stockholm: 

 Internetstiftelsen i Sverige. 

Emmons, R. A. (1987). Narcissism: Theory and measurement. Journal of Personality and 

 Social Psychology, 52(1), 11-17. doi.10.1037/0022-3514.52.1.11 

Gonzales, A. L. (2014). Text-based communication influences self-esteem more than face-to-

 face or cellphone communication. Computers in Human Behavior, 39, 197-203. 

 doi.10.1016/j.chb.2014.07.026 

Hammarén, N., & Johansson, T. (2007). Identitet : Vilka är du? (1. uppl.. ed.). Stockholm: 

 Natur och kultur. 

Heinö, A. J. (2009). Democracy between collectivism and individualism. de-nationalisation  

 and individualisation in swedish national identity. International Review of 

 Sociology, 19(2), 297-314.  

doi:http://dx.doi.org.db.ub.oru.se/10.1080/03906700902833619 

Johnson, M. (2003). Självkänsla och anpassning. Lund: Studentlitteratur.  

Kansi, J. (2003). The Narcissistic Personality Inventory: Applicability in a Swedish 

 population sample. Scandinavian Journal of Psychology, 44(5), 441-448. 

 doi.10.1046/j.1467-9450.2003.00365.x 

McCain, J. L., & Campbell, W. K. (2016). Narcissism and social media use: A meta-analytic 

 review. Psychology of Popular Media Culture. doi.10.1037/ppm0000137 

Ottosson, J. (2015). Psykiatri. (8., [uppdaterade] uppl.) Stockholm: Liber. 

Pervin, L., & Cervone, D. (2010). Personality : Theory and research (11. ed., International 



NARCISSISTISKA PERSONLIGHETSDRAG OCH SOCIALA MEDIER 29
  

student version. ed.). Hoboken, N.J.: Wiley. 

Pew Research Center. (2016). Social Media Updater 2016. Hämtad från 

 http://www.pewinternet.org/2016/11/11/social-media-update-2016/ 

Raskin, R., & Terry, H. (1988). A principal-components analysis of the Narcissistic 

 Personality Inventory and further evidence of its construct validity. Journal of 

 Personality and Social Psychology, 54(5), 890-902. doi.10.1037/0022-3514.54.5.890 

Rosenberg, M. (1989). Society and the adolescent self-image. Connecticut: Wesleyan 

 University Press. 

Skolverket. (2015). Fakta om sociala medier. Hämtad från 

www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan/kallkritik/sociala-

medier/fakta 

Taylor, S. (2015). Health psychology (9th ed.). New York: McGraw Hill Education 

Tracy, J. L., Cheng, J. T., Robins, R. W., & Trzesniewski, K. H. (2009). Authentic and 

 hubristic pride: The affective core of self-esteem and narcissism. Self and Identity, 8(2-

 3), 196-213. doi.10.1080/15298860802505053 

Van Zalk, M. W., Branje, S. T., Denissen, J., Van Aken, M. G., & Meeus, W. J. (2011). Who 

 benefits from chatting, and why? The roles of extraversion and supportiveness in online 

 chatting and emotional adjustment. Personality and Social Psychology Bulletin, 37(9), 

 1202-1215. doi.10.1177/0146167211409053 

Vogel, E. A., Rose, J. P., Roberts, L. R., & Eckles, K. (2014). Social comparison, social 

 media, and self-esteem. Psychology of Popular Media Culture, 3(4), 206-222. 

 doi.10.1037/ppm0000047 

  



NARCISSISTISKA PERSONLIGHETSDRAG OCH SOCIALA MEDIER 30
  

Bilaga 1 

 

En enkätundersökning om 
personlighetsdrag och social media 
användning 
 
Vi är två studenter som skriver vårt examensarbete i psykologi vid Örebro universitet. Ämnet vi valt att 
studera är personlighetsdrag och social media användning. Vi vill undersöka om det finns ett samband 
mellan olika typer av personlighetsdrag och hur mycket tid man spenderar på sociala medier. 

Frågeformuläret består av fyra delar med totalt 37 frågor och kommer ta cirka tio minuter att 
genomföra. Enkäten innehåller demografiska frågor därefter följer fem frågor som har en femgradig 
svarsskala. Tio frågor har en fyrgradig svarsskala och sexton frågor har två svarsalternativ. Välj det 
svarsalternativ som passar bäst in på dig. Vissa frågor kan kännas udda men vi är tacksamma om du 
besvarar alla frågorna uppriktigt ändå. 

Studien följer de forskningsetiska principerna. Deltagandet är frivilligt och du har rätt att avbryta 
undersökningen när du vill och som deltagare är du anonym. Uppgifterna kommer att behandlas 
konfidentiellt och kommer endast att användas till denna studie. 

För eventuella frågor kontakta: 

Caroline Jonsson (dacj_caroline@hotmail.com) 
Karin Åqvist (karin.aqvist@gmail.com) 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 

Nedan har Du frågor om Din användning av sociala medier. Var snäll och besvara med det 

alternativ som passar bäst in på Dig. Ge endast ett svar på varje fråga och besvara samtliga 

frågor. 

 

Hur många timmar spenderar du på sociala medier per dag, exempelvis på Facebook, 

Instagram, Twitter, Snapchat etc? * 

 Mindre än 1 timme per dag ם 

 timmar per dag 1-2 ם 

 timmar per dag 3-5 ם 

 timmar per dag 6-7 ם 

 mer än 8 timmar per dag ם 

 

Hur många gånger publicerar du en bild på sociala medier per vecka? * 

 Mindre än 1 gång per vecka ם 

 gånger per vecka 1-2 ם 

 gånger per vecka 3-5 ם 

 gånger per vecka 6-7 ם 

 mer än 8 gånger per vecka ם 

 

Hur många gånger uppdaterar du din status på Facebook per vecka? * 

Mindre än 1 gång per vecka 

 gånger per vecka 1-2 ם 
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 gånger per vecka 3-5 ם 

 gånger per vecka 6-7 ם 

 mer än 8 gånger per vecka ם 

 

Hur många gånger twittrar du per vecka? * 

 Mindre än 1 gång per vecka ם 

 gånger per vecka 1-2 ם 

 gånger per vecka 3-5 ם 

 gånger per vecka 6-7 ם 

 mer än 8 gånger per vecka ם 

 

Hur många gånger kommenterar du andras aktiviteter på sociala medier per vecka? * 

 Mindre än 1 gång per vecka ם 

 gånger per vecka 1-2 ם 

 gånger per vecka 3-5 ם 

 gånger per vecka 6-7 ם 

 mer än 8 gånger per vecka ם 

 

 


