
 
 
 

 

 

 

 
Personlighetsdrag och 
statusuppdateringar på Facebook. 

En enkätstudie om personlighet och innehåll i statusuppdateringar 

Personality traits and status updates on Facebook  
A survey of personality and content of status updates 

 
Zandra Franzén 

Karlstad Universitet 

Psykoligi C 

15 Högskolepoäng 

Henrik Bergman & Renée Perrin-Wallqvist 

Examinator Lars Eriksson 

juni 2015 



	   2	  

Sammanfattning 

Syftet var att undersöka om det finns samband mellan olika personlighetsdrag och 

statusuppdateringsinnehåll på Facebook och om det finns skillnader i 

statusuppdateringsinnehåll beroende på grad av personlighetsdrag. Studien var en kvantitativ 

enkätundersökning som deltagarna fick besvara via Facebook. I studien deltog 236 personer 

varav 189 kvinnor och 47 män. Ett eget instrument med inspiration från tidigare studier 

konstruerades för skattning av statusuppdateringars innehåll (SU). För skattning av 

personlighetsdrag användes Ten Item Personality Inventory (TIPI). Resultatet visar samband 

mellan extraversion och innehåll, emotionell stabilitet och innehåll samt öppenhet och 

innehåll i statusuppdateringar. Signifikanta samband mellan övriga personlighetsdrag och 

innehåll i statusuppdateringar kunde inte påvisas. Resultatet visar även skillnad mellan hög 

och låg grad av extraversion, emotionell stabilitet och öppenhet avseende 

statusuppdateringars innehåll. Slutsatsen som dras är att personlighetsdrag har betydelse för 

innehållet i statusuppdateringar. 

 

Nyckelord: Extraversion, Facebook, personlighet, statusuppdateringar, sociala nätverk,  
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Abstract 

The aim of this study was to examine if there is a correlation between personality traits and 

content of status updates on Facebook and if there are differences in the status update content 

depending on the degree of personality traits. The study was a quantitative survey that 

participants answered using Facebook. The study involved 236 people, 189 women and 47 

men. A new test was designed, inspired by previous studies to estimate the content of status 

updates (SU). Ten Item Personality Inventory (TIPI) was used to estimate personality traits. 

The result shows a correlation between the personality traits extraversion and content, 

emotional stability and content, openness and content of status updates. Significant 

correlation between other personality traits and content of status updates was not found. The 

result also shows difference between high and low levels of extraversion, emotional stability, 

and openness regarding the content of status updates. The conclusion drawn is that personality 

traits are relevant to the content of status updates. 

 

Keywords: Extraversion, Facebook, personality, status updates, social networking, 
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Förord 

Ett stort tack till mina handledare och övriga lärare som tagit sig tid, peppat och guidat under 

hela processen. Jag vill tacka alla som tog sig tid att delta i undersökningen. Jag vill även 

tacka mina nära och kära för stöd och uppmuntran.  
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Inledning 

Teoretiker menar att social interaktion är så viktig att vi blir människor först när vi interagerar 

med andra människor (Nilsson, 2006). 

Ökningen av internetanvändning har gjort det lättare för människor att interagera med 

varandra än tidigare. Facebook är ett av de populäraste sociala nätverken i världen med ca 845 

miljoner användare (Davidsson, Denti, Wendeblad, Barbopuolos, Thulin och Holmberg, 

2012). 

 

Facebook 

Facebook grundades år 2004 av Mark Zuckerberg, som då var student vid Harvard 

Universitet, och skulle vara en digital studentkatalog för att öka studenters sociala nätverk. 

Inom en månad hade mer än hälften av Harvards universitetsstudenter skapat ett 

användarkonto på Facebook (The Guardian, 2007).  Under år 2006 hade Facebook spridit sig 

världen över och var inte bara till för studenter utan var öppet för alla som hade en email 

adress (The Guardian, 2007). Det finns sociala nätverk där användare skapar profiler och 

socialiserar med andra användare, men då oftast genom anonyma profilsidor. Det som är 

speciellt för Facebook och vilket tycks bidra till dess popularitet är att användarna mestadels 

använder sina riktiga namn. Enligt Facebooks användarvillkor är det inte tillåtet att uppge 

några falska personlighetsuppgifter, vilket innebär att man ska uppge sitt riktiga namn 

(Facebook Terms, 2015). En anledning till att användarna uppger sina riktiga personuppgifter 

är att de personer som man har kontakt med via Facebook oftast är personer man har en 

relation till i verkligheten (Zhao, Grasmuck & Martin, 2008). Användandet av Facebook har 

blivit ett komplement och en förlängning av vårt verkliga sociala liv (Davidsson et al., 2012). 

Facebook är en personlig presentation av sig själv där användarna uppdaterar om vad 

som sker i deras liv, i form av text, bilder och videor (The Guardian, 2007).  Användarna kan 

även få kontakt med gamla vänner, delta i olika diskussionsforum samt få kontakt med olika 

företag eller organisationer (Davidsson et al., 2012). Två områden på Facebook är, ”Tidslinje” 

och ”Nyhetsflöde” (Lee, Ahn, & Kim, 2014). Tidslinjen innehåller användarnas 

självpresentation, även kallat profil, där man ger information och beskriver sig själv för andra 

användare (Lee, Ahn, & Kim, 2014).  Nyhetsflödet är den första sidan som användarna ser 

när de loggar in på Facebook och enligt Lee, Ahn, och Kim (2014) är det här en Facebook 

användare spenderar mest tid. På nyhetsflödet kan användarna se sina vänners 

statusuppdateringar, länkar, videos och foton. Här finns även tre andra 
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funktioner, ”gilla”, ”kommentera” och ”dela”. Att ”gilla” någons statusuppdatering innebär 

att man uppskattar eller stödjer innehållet. ”Kommentera” ger användarna möjlighet att aktivt 

ge uttryck för sina känslor och tankar som ett svar till statusuppdateringen. ”Dela” funktionen 

innebär att man kan dela andra användares statusuppdateringar, länkar eller videos med andra 

användare på Facebook (Lee, Ahn, & Kim, 2014). Det finns ett flertal olika funktioner att 

använda sig av på Facebook och i vilket syfte samt hur ofta dessa funktioner används skiljer 

sig åt från olika användare, eftersom värderingar av vad som är acceptabelt att dela med sig 

av skiljer sig åt (Pernemalm & Lindgren, 2011). 

Facebook som social plattform ger oss gränslösa möjligheter att interagera med andra 

människor (Davidsson et al., 2012). Vilka är då de personer som tilltalas av Facebook som 

social plattform? Hur kommer det sig att vissa Facebookanvändare skriver 

statusuppdateringar flera gånger under en dag medan andra användare nästan aldrig syns i 

nyhetsflödet. Varför skiljer sig innehållet i statusuppdateringarna åt mellan olika användare? 

Ett område av forskning på sociala nätverk, såsom Facebook, har visat att 

självrapporterade personlighetsdrag är en bra prediktor för användning av sociala nätverk och 

detta reflekteras i användarens profil (Ong et al., 2011). 

 

Femfaktormodellen – The Big Five 

Enligt Passer och Smith (2011) definieras personlighet som ”the distinctive and 

relatively enduring ways of thinking, feeling, and acting that characterize a person’s 

responses to life situations” (s. 460). Personlighet är en persons utmärkande reaktion på olika 

livssituationer och är relativt bestående över tid (Passer & Smith, 2011). 

Eysneck (1991) skapade trefaktormodellen som utifrån tre egenskapsdimensioner skulle 

beskriva personlighet. De tre grundläggande personlighetsdrag som förklarar en människas 

personlighet var enligt Eysneck (1991), extraversion – introversion, neuroticism och 

psykotisism. Genom självskattningsformulär som innehöll beskrivande egenskaper kunde 

man mäta hur mycket eller lite en person har av de tre personlighetsdragen och genom det få 

fram en personlighet (Eysneck, 1991). Den extroverta personligheten ansågs vara socialt 

inriktad och nyfiken på̊ nya erfarenheter och upplevelser. En lägre grad av extraversion, den 

introverta personligheten, tycktes vara mer innesluten. Den neurotiska personligheten avser 

hur känslomässigt stabil eller instabil en människa är och den psykotiska personligheten avser 

hur empatisk en människa är (Eysneck, 1991). Genom trefaktormodellen och annan 

personlighets- och egenskapsforskning utvecklade Costa och McCrae (1992) 

femfaktormodellen (FFM). FFM består av följande egenskapsdimensioner:   
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Neuroticism – innefattar psykisk stress så som oro, ångest och nervositet. Personer med 

hög grad av Neuroticism beskrivs som oroliga, instabila och nervösa. Motpolen till 

neuroticism är emotionellt stabil. Personer med hög grad av emotionellt stabil beskrivs som 

lugna, självsäkra och stabila. (Costa & McCrae, 1992). 

Extraversion – innefattar flera personlighetsdrag så som social kompetens och förmåga 

att känna positiva känslor så som lycka och välbehag. Personer med hög grad av extraversion 

beskrivs som ”känslomänniskor”, pratglada, sociala, och aktiva. Personer med låg grad av 

extraversion beskrivs som reserverade, tillbakadragna och lugna (Costa & McCrae, 1992).  

Openness for Experence – Öppenhet beskriver behovet av att utforska nya erfarenheter, 

kreativitet och experimentera. Personer med hög grad av öppenhet beskrivs som äventyrliga, 

nyfikna, uppfinningsrika och flexibla. Personer med låg grad öppenhet kan upplevas 

inskränkta och principfasta (Costa & McCrae, 1992).  

Agreebleness – Vänlighet beskriver graden av vänlighet och sympati. Personer med hög 

grad av omtanke om andra beskrivs som ömsinta, lätt att förlåta, hjälpsamma och 

samarbetsvilliga. Personer med låg grad vänlighet beskrivs som fientliga, känslokalla och 

hjälper sällan andra människor utan egen vinning. (Costa & McCrae, 1992) 

Conscientiousness – Noggrannhet beskriver graden av flitighet och noggrannhet. 

Personer med hög grad av noggrannhet beskrivs som skötsamma, driftiga och ambitiösa. 

Personer med hög grad av noggrannhet förknippas ofta med akademiskt- eller yrkesmässigt 

lyckade. Personer med låg grad av noggrannhet beskrivs som oorganiserade, arroganta och 

lata. (Costa & McCrae, 1992). 

Costa och McCrae (1992) menar att egenskapsdimensionerna i FFM är biologiska och 

relativt stabila över tid samt att de utgör grunden för en människas personlighet. Enligt Costa 

och McCrae (1992) har alla människor några eller alla av de fem egenskapsdimensionerna hur 

dessa faktorer sedan uttrycks är individuellt och beror mestadels på individens 

självuppfattning, men även till viss del beroende på kontext (Costa & McCrae, 1992). 

 

Personlighetsdrag och Facebook 

Facebook och andra sociala nätverk är ett område som det har bedrivits mycket 

forskning kring de senaste åren. Största delen av forskningen har fokuserat på hur individer 

skapar en identitet på sociala nätverk, hur man vill framställa sig själv när man interagerar 

med andra människor (Ong et al., 2011). Tidigare forskning har visat på att om det finns en 

möjlighet att vara anonym på sociala nätverk så antar man ofta en roll, man skapar en identitet 

kring den man önskar att vara i verkligheten (Ong et al., 2011). Tidigare forskning har även 
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visat att det är vanligare att visa sin faktiska identitet på Facebook än andra sociala nätverk. 

Detta kan bero på att Facebook är icke-anonymt, man använder sitt riktiga namn och 

publicerar bilder på sig själv samt att man vanligen interagerar med individer där som man 

träffat i verkligheten (Zhao, Grasmuck & Martin, 2008).  Detta har gjort att forskare har i 

större utsträckning börjat undersöka sambandet mellan Facebook och personlighetsdrag. Det 

personlighetsdrag som oftast visar sig ha betydelse för upprepad Facebookanvändning är 

extraversion. Extroverta personer tycks lockas av de sociala möjligheterna som Facebook 

erbjuder och använder det som ett tillägg utöver verkliga sociala relationer (Davidsson et al., 

2012). Även personer som är introverta, motpolen till extraversion, använder sig av sociala 

nätverk. Ofta blir sociala nätverk så som Facebook en kompensation för verkliga sociala 

relationer utanför internet (Ross, Orr, Orr, Sisic, Arseneault & Simmering, 2009). 

Personlighetsdrag som öppenhet och emotionell stabilitet är också relaterade till frekvent 

användning av sociala nätverk (Correa, Hinsley, & de Zúñiga, 2010). Bachrach, Kosinski, 

Graepel, Kohli och Stillwell (2012) visade att olika personlighetsdrag hade betydelse för olika 

användnings områden på Facebook. Personer som hade hög grad av öppenhet använde sig i 

högre grad av funktionen ”gilla” och statusuppdateringar. Personer med hög grad av 

extraversion hade fler vänner på Facebook och interagerade mer med andra användare via 

statusuppdateringar (Bachrach et al., 2012). Det fanns även ett samband mellan låg grad av 

emotionellt stabil och funktionen ”gilla” och medlemskap i olika grupper (Bachrach et al., 

2012). 

Tidigare forskning har visat att personlighetsdrag är en stark prediktion, speciellt bland 

unga människor, för frekvent användning av Facebook och andra sociala nätverk (Amichai- 

Hamburger & Vinitzky, 2010; Correa, Hinsley, & de Zúñiga, 2010; Ong et al., 2011; Ross et 

al., 2009). 

 

Problemformulering 

Sammanfattningsvis har tidigare forskning visat att de dominerande personlighetsdragen 

kopplat till sociala nätverk som Facebook är extraversion, öppenhet och emotionellt stabil. 

Tidigare forskning har även visat på olika användningsmönster, dock tycks ingen ha tittat 

närmare på själva innehållet. Kan innehållet i statusuppdateringar bero på vilket typ av 

personlighetsdrag en människa har? Är personligheten betydande när det kommer till vad 

Facebookanvändare väljer att dela med sig av till andra användare? 
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Syfte 

Syftet var att undersöka om det finns samband mellan olika personlighetsdrag och 

statusuppdateringsinnehåll på Facebook och om det finns skillnader i 

statusuppdateringsinnehåll beroende på grad av personlighetsdrag. 

 

Frågeställning 

• Finns det ett samband mellan olika personlighetsdrag och statusuppdateringsinnehåll?  

• Finns det skillnader i statusuppdateringsinnehåll beroende på grad av 

personlighetsdrag? 

 

 

Metod 

Deltagare 

Deltagarna var personer med ett registrerat användarkonto på Facebook. Data samlades 

in via ett tillgänglighetsurval vilket innebär att deltagare som var lätta att nå tillfrågades. Av 

totalt 236 deltagare var 189 kvinnor och 47 män. Åldern på deltagarna sträckte sig mellan 18 

till 56 år varvid medelåldern var 25,51 (SD=6,54) 

Ålder 

     18-24 år 25-30 år 31-35 år 36-56 år 
Hög grad extraversion   103  47  9  14 
Låg grad extraversion   33  14  1  4 
Hög grad emotionell stabilitet  109  42  8  17 
Låg grad emotionell stabilitet  23  14  3  1 
Hög grad öppenhet   124  61  11  18 
Låg grad öppenhet   13  3  0  0 
Antalet deltagare uppdelat efter åldersgrupp 

Kön 

     Man  Kvinna 
Hög grad extraversion   20  153      
Låg grad extraversion   25  27 
Hög grad emotionell stabilitet  43  133 
Låg grad emotionell stabilitet  1  40 
Hög grad öppenhet   39  175 
Låg grad öppenhet   4  12 
Antalet deltagare uppdelat efter kön 
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Design 

En kvantitativ enkätstudie utfördes för att undersöka om det finns eventuella samband 

mellan variablerna personlighetsdrag (extraversion, emotionellt stabil, öppenhet, vänlighet, 

noggrannhet) och statusuppdateringsinnehåll (relationer, positiva händelser, negativa 

händelser, när jag mår bra, när jag mår dåligt, privata/personliga händelser och vardagliga 

händelser). Det undersöktes även om det finns några skillnader mellan hög och låg grad inom 

personlighetsdragen och statusuppdateringsinnehåll. 

 

Instrument 

 Ten item personality test (TIPI). Användes för att mäta deltagarnas personlighetsdrag. 

TIPI bestod av tio olika påståenden där varje påstående bestod av två olika utmärkande 

egenskaper, där varje egenskap har en motsats, där deltagarna fick skatta hur väl dessa 

påståenden stämmer in på dem (Gosling, Rentfrow & Swann, 2003). De fem olika 

personlighetsdragen i TIPI är; Extraversion (extraverted, enthusiastic eller reserved, quiet); 

Agreeanbleness (sympathetic, warm eller critical, quarrelsome); Conscientiousness 

(dependable, self-diciplined eller disorganized, careless); Emotional stability (calm, 

emotionally stable eller anxious, easily upset); Openess to experience (open to new 

experiences, complex eller conventional, uncreative), (Gosling, Rentfrow & Swann, 2003).  

Enligt Gosling, Rentfrow och Swann (2003)  har TIPI genomgått ett test–retest reliabilitet, 

vilket innebär att det genomförs test vid två̊ olika tillfällen med samma deltagare och test. 

Därefter beräknas en korrelation mellan dessa två tillfallen för att visa på hur stabilt testet är 

över tid. Värdet för personlighetsdragen visade; extraversion 0,77, vänlighet 0,71, 

målmedvetenhet 0,76, emotionellt stabil 0,70, öppenhet 0,62, samt ett totalt Cronbach ́s alpha 

på 0,72. En översatt version av TIPI användes, som gjorts av Lundell, (n.d). De fem olika 

personlighetsdragen och dess motsatser översattes till följande; Extraversion (utåtriktad, 

entusiastisk och motsatsen reserverad, tyst); Vänlighet (sympatisk varm och motsatsen kritiskt, 

grälsjuk); Målmedvetenhet (pålitlig, självdisciplinerad och motsatsen rörig, slarvig); 

Emotionellt stabil (lugn, emotionellt stabil och motsatsen ängslig, lätt upprörd); Öppenhet 

(öppen för nya erfarenheter, komplex och motsatsen konventionell, okreativ), (Lundell, n.d). 

Deltagarna fick sedan skatta påståendena på en sjugradig skala som innefattade ”Håller inte 

alls med”, ”Håller inte med”, ”Håller inte riktigt med”, ”Varken eller”, ”Håller med 

litegrand”, ”Håller med” samt ”Håller med fullständigt” (Lundell, n.d). Höga poäng på skalan 
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innebar att graden av det personlighetsdraget var högt och låga poäng på skalan innebar att 

graden av det personlighetsdraget var lågt. De omvända påståendena beräknas tvärtom, höga 

poäng på skalan innebar att individen fick en låg grad av personlighetsdraget, och ett lågt 

poäng på skalan innebar att personen har en hög grad av personlighetsdraget. De påståenden i 

TIPI som poängsätts omvänt är fråga; 2,4,6,8 och 10 (Lundell, n.d). 

 ”What status updates are usually about” (SU).  Användes för att undersöka vad 

deltagarnas statusuppdateringar innehåller, ett test delvis baserat på Davidsson et al., (2012). 

Testet översattes till svenska på egenhand. Testet bestod av sju påståenden om vad 

deltagarnas statusuppdateraringar innehåller. Dessa alternativ var; relationer, positiva 

händelser, negativa händelser, när jag mår bra, när jag mår dåligt, privata/personliga händelser 

och vardagliga händelser. Deltagarna fick sedan skatta hur väl dessa alternativ passade in på 

vad deras statusuppdateringar vanligtvis innehåller. De olika alternativen angående 

statusuppdateringarnas innehåll var på en skala mellan 0 till 5, där 0 innebär ”stämmer helt 

och hållet” och 5 innebär ”stämmer inte alls” (bilaga1). 

Bakgrundsfrågorna bestod av ålder och kön. För att ange ålder fick deltagarna fylla i 

sin ålder och för att ange sitt kön fick deltagarna välja mellan antingen ”kvinna” eller ”man”. 

 

Datainsamlingsmetod 

Undersökningen var en kvantitativ enkätundersökning vilket är ett bra sätt för att få 

mycket information från ett stort antal deltagare (Hayes, 2000). En enkät utformades genom 

en sammanslagning av två̊ stycken tester SU, What Status Updates Are Usually About samt 

TIPI, Ten Item Personality Inventory. Enkäten bestod av 10 påståenden om personlighetsdrag, 

7 alternativ om statusuppdateringars innehåll samt 2 bakgrundsfrågor, ålder och kön.  

 

Genomförande 

 En elektronisk enkät skapades för att undersöka om det fanns samband mellan olika 

personlighetsdrag och statusuppdateringsinnehåll på Facebook och om det fanns skillnader i 

statusuppdateringsinnehåll beroende på grad av personlighetsdrag. 

Enkäten gjordes i Survey & Report och bestod av två bakgrundsfrågor, ålder och kön, 

samt mätinstrument för personlighetsdrag och statusuppdateringsinnehåll. Totalt innehöll 

enkäten 19 frågor, med bakgrundsfrågor och samtycke inräknat. Svarskalorna för 

mätinstrumenten var på ordinalnivå med varierande antal steg. Enkäten var internetbaserad 

via Survey & Report och lades upp genom en extern länk på̊ Facebook, på ett socialt forum 

vid namn De kallar oss studenter, på det sättet kunde personer med ett registrerat konto få 
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möjligheten att delta i studien. På ”Nyhetsflödet” syntes ett inlägg med information om 

enkäten där deltagarna ombads att följa en länk vid intresse av att delta. Om de valde att delta 

i studien visades ett försättsblad med information om studien, hur enkäten skulle besvaras 

samt hur lång tid det skulle ta att delta (se bilaga 2). Efter informationen visades TIPI och SU 

för att sedan följas av de två bakgrundsfrågorna. Efter att deltagarna besvarat enkäten visades 

ett meddelande – ”Tack för ditt deltagande!” och enkäten avslutades. Enkäten var aktiv i 6 

timmar och tog cirka 3 minuter att besvara. När svarsfrekvensen uppnått 248 respondenter 

stängdes enkäten, vilket innebar att den inte längre gick att besvara. 

 

Bortfall 

Av de 248 inskickade enkäterna togs 12 bort då de var ofullständiga och saknade data. 

De räknades därför som bortfall för att det kunde påverka resultatet på ett felaktigt sätt. 

 

Databearbetning 

 När enkäten stängdes togs data från Survey & Report och fördes över till SPSS. 

Kolmogorov-Smirnovs test p>0,05 utfördes på variablerna för att se om data var 

normalfördelad. Kolmogorov-Smirnovs test gav ett p-värde på 0,001 på variabeln SU och 

0,001 på variabeln TIPI vilket innebär att data inte är normalfördelad (Field, 2013). Det 

utfördes två parametriska tester, Pearson´s r för att undersöka samband och oberoende t-test 

för att undersöka skillnader. Enligt Borg och Westerlund (2007) är det vanligt att data inte är 

normalfördelad och att avvikelserna är ganska stora från normalfördelningen, inom rimliga 

gränser kan Pearson´s r användas om stickprovet är relativt stort. Enligt Borg och Westerlund 

(2007) kan även ett oberoende t-test utföras på data som inte är normalfördelad eftersom t-test 

visats vara robust när det kommer till avvikelser från normalfördelningen.  

Det skapades nya variabler för varje deltagares resultat på TIPI där deltagarnas resultat 

delades in i hög och låg grad inom varje personlighetsdrag. Uppdelningen gick till på följande 

sätt, personer som hade poäng över det mittersta värdet (7), alltså 8 poäng och uppåt räknades 

som hög grad av personlighetsdraget och personer som hade poäng under det mittersta värdet 

(7), alltså 6 poäng och nedåt räknades som låg grad av personlighetsdraget. En 

korrelationsanalys genomfördes för att se om det fanns något samband mellan de olika 

personlighetsdragen, extraversion, vänlighet, målmedvetenhet, emotionellt stabil, öppenhet, 

och statusuppdateringsinnehåll. Där hög respektive låg grad inom varje personlighetsdrag var 

den oberoende variabeln och totalpoängen på varje påstående i SU var den beroende variabeln. 

Efter att samband konstaterats mellan personlighetsdrag och enskilda påståenden i SU 
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utfördes ett oberoende t-test för att undersöka hur skillnaden mellan hög och låg grad inom 

personlighetsdragen såg ut avseende statusuppdateringsinnehåll. Hög och låg grad inom varje 

personlighetsdrag var den oberoende variabeln och totalpoängen för de enskilda påståendena i 

SU var de beroende variablerna. Det konstaterades att det fanns en skillnad mellan hög och 

låg grad inom personlighetsdragen och enskilda påståenden om statusuppdateringsinnehåll i 

SU. Deltagarnas ålder delades in i fyra grupper, 18-24 år, 25-30 år, 31-35 år samt 36-56 år 

och kön delades in i man respektive kvinna. Det utfördes en split file på ålder och kön för att 

se hur fördelningen såg ut inom varje personlighetsdrag. 

 

Validitet och Reliabilitet 

Validitet kan definieras som mätinstrumentets förmåga att mäta det som instrumentet 

avser att mäta (Hayes, 2000). För att data ska vara valid ska även de olika delarna i 

datainsamlingen och bearbetningen av data utförts på rätt sätt, att deltagarnas svar har 

registrerats noggrant samt överförts korrekt till databasen för analys. Det är även viktigt att 

den insamlade data säger något om det undersökningen är tänkt att säga något om (Golafshani, 

2003).   

TIPI är ett tidigare välkänt och beprövat mätinstrument och har visat sig vara en 

passande ersättning för längre personlighetstest som FFM (Gosling, Rentfrow & Swann, 

2003).  Därav kan TIPI ses som ett tillförlitligt instrument att använda för att mäta 

personlighetsdrag.  

Reliabilitet innebär hur tillförlitlig en mätning är, med det menas att resultatet ska vara 

detsamma oberoende av vem som utför testet och vid upprepade mätningar (Hayes, 2000). 

Reliabilitet kan jämställas med upprepbarhet, vilket oftast kan beräknas och ges ett siffermått. 

För att undersöka hur väl mätningen i en studie kan upprepas finns det tre punkter inom 

reliabilitet att ta hänsyn till. Första punkten, om mätningen är fri från bias/skevhet från 

personen som utför undersökningen. Detta kallas för inter-rater reliability och kan 

kontrolleras genom att man låter flera personer mäta för att sedan jämföra hur väl de olika 

mätningarna stämmer överens (Golafshani, 2003).  Andra punkten handlar om ifall mätningen 

kan påverkas av tiden. Om samma person utför flera mätningar, stämmer de överens. Detta 

kallas test-retest reliability. Den tredje och sista punkten handlar om det finns samstämmighet 

i resultatet mellan olika delar i en enkät som tar upp samma undersökningsfråga. Detta kan 

kallas internal consistency reliability (Golafshani, 2003).   

För att säkerställa reliabiliteten på det svenska TIPI utfördes ytterligare reliabilitets test i 

den här studien med ett Cronbach ́s alpha på̊ 0,71. 
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Översättningen av Davidsson et al., (2012) ”What status updates are usually 

about”(SU) har gjorts på egenhand vilket kan påverka reliabiliteten negativt samt att felaktig 

översättning indirekt påverkar validiteten, om inte översättningen mäter samma påståenden 

som SU är utformat för att mäta (Hayes, 2000).  För att minska risken för detta utfördes det i 

den här studien ett reliabilitetstest med ett Cronbach ́s alpha på̊ 0,86 vilket tyder på att testet är 

reliabelt. Enligt Fields (2013) indikerar resultat på 0,80 och högre god reliabilitet. SU har inte 

genomgått ett pilottest innan undersökningen vilket hade kunnat bidra till att eventuella fel 

eller misstolkningar av instrumentet SU hade kunnat korrigeras. Det hade även gett en 

förståelse för om översättningen av SU är utförd på ett bra och tydligt sätt. Ett pilottest hade 

även det kunna bidragit till att stärka reliabiliteten och validiteten. 

 

Etiska överväganden 

För att skydda individer från att forskning bedrivs på ett oetiskt sätt finns 

Individskyddskravet och under det lyder fyra principer (Vetenskapsrådet, 2002).  

Informationskravet vilket innefattar den informations som ska ges till deltagaren om vad 

undersökningen handlar om och vilka villkor som gäller för deras deltagande, så som att 

deltagandet är frivilligt och rätten att avbryta sitt deltagande (Vetenskapsrådet, 2002).   Detta 

krav uppfylldes genom studiens informationsbrev som innan deltagandet informerade om att 

de har rätt att avbryta sitt deltagande i undersökningen samt att det är frivilligt och anonymt. 

Samtyckeskravet vilket innebär att deltagaren måste ge sitt samtycke till att delta i 

undersökningen innan den utförs (Vetenskapsrådet, 2002). Detta krav uppfylldes genom att 

alla deltagare fick information om att de lämnade sitt samtycke genom besvara enkäten, om 

de inte samtyckte ombads de att stänga ned enkäten, därav har deltagaren själv fått bestämma 

över sitt deltagande. 

Konfidentialitetskravet vilket innebär att deltagarens information i undersökningen 

hanteras på ett sätt att den inte kan avslöjas och utomstående kan ta del av den 

(Vetenskapsrådet, 2002). Detta krav uppfylldes genom att inga personliga uppgifter bearbetats 

vid datainsamlingen, det angavs ingen information som kan leda till att obehöriga kan få 

kunskap om någon specifik deltagares identitet eller privatliv. 

Nyttjandekravet innebär att deltagarens information i undersökningen endast används 

till det den var tilltänkt och inte används till annat icke-vetenskapligt syfte (Vetenskapsrådet, 

2002). Detta krav uppfylldes genom att den insamlade data endast har använts till denna 

studie. Även de som deltagit i undersökningen fick information om att de har rätt att få ta del 

av resultatet. 
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Något att ta hänsyn till i studien är att deltagarna kan uppleva negativa aspekter av att 

delta då det kan vara jobbigt att besvara frågor angående personlighet, vilket kan uppfattas 

som privat. Det kan även upplevas besvärande att besvara frågor angående vad 

statusuppdateringarna innehåller, vilket också kan uppfattas privat. Vilket kan innebära att 

deltagarna inte svarar helt sanningsenligt utan istället uppger ett svar som inte upplevs lika 

privat. Ytterligare en aspekt som bör övervägas är att deltagarnatt svarar på påståendena 

utifrån vad de tros förväntas av dem. Positiva sidor med att delta i studien kan vara att få en 

ökad förståelse för vad personer väljer att använda sociala nätverk så som Facebook till. Det 

kan även ge en förståelse för hur olika personlighetsdrag kan visa skillnader i vad 

Facebookanvändare väljer att delge andra personer för information via sociala medier. 

 

Resultat 

Samband mellan personlighetsdrag och statusuppdateringsinnehåll 

Pearson´s r visade på signifikant positivt samband mellan Jag status uppdaterar om 

positiva händelser och Extraversion, r (225) = 0,145, p < 0,05. 

 signifikant positivt samband mellan Jag status uppdaterar om när jag mår dåligt och 

Emotionellt stabil, r (217) = -0,147, p < 0,05. 

signifikant positivt samband mellan Jag status uppdaterar om vardagliga händelser och 

Öppenhet, r (230) = 0,134, p < 0,05. 

signifikant positivt samband mellan Jag status uppdaterar om privata/personliga 

händelser och Öppenhet, r (230) = 0,137, p < 0,05. 

signifikant positivt samband mellan Jag status uppdaterar om när jag mår bra och 

Öppenhet, r (230) = 0,171, p < 0,001. 

Pearson´s r visade inget signifikant samband mellan de sju påståendena i SU och 

personlighetsdragen Vänlighet och Målmedvetenhet (ps>0,120). 

 

Skillnader mellan grad av personlighetsdrag och statusuppdateringsinnehåll 

Oberoende t-test visade att de som har hög grad av Extraversion status uppdaterar 

vanligtvis om positiva händelser (M=3,06, SD=1,56) än de som har låg grad av Extraversion 

(M=2,29, SD=1,57), t(223)=-3,10, p<0,05. 

Oberoende t-test visade att de som har låg grad av Emotionell stabilitet status 

uppdaterar vanligtvis om när de mår dåligt (M=1,10, SD=1,30) än de som har hög grad av 

Emotionell stabilitet (M=0,56, SD=1,00), t(215)=2,90, p<0,05. 
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Oberoende t-test visade att de som har hög grad av Öppenhet status uppdaterar 

vanligtvis om vardagliga händelser (M=1,49, SD=1,59) än de som har låg grad av Öppenhet 

(M=0,50, SD=1,03), t(228)=-2,44, p<0,05. 

Oberoende t-test visade att de som har hög grad av Öppenhet status uppdaterar 

vanligtvis om privata/personliga händelser (M=1,43, SD=1,37) än de som har låg grad av 

Öppenhet (M=0,81, SD=1,27), t(228)=-1,74, p<0,05. 

Oberoende t-test visade att de som har hög grad av Öppenhet status uppdaterar 

vanligtvis om när de mår bra (M=2,08, SD=1,76) än de som har låg grad av Öppenhet 

(M=0,69, SD=1,19), t(228)=-3,09, p<0,05. 

 

Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka om det fanns samband mellan olika personlighetsdrag 

och statusuppdateringsinnehåll på Facebook och om det fanns skillnader i 

statusuppdateringsinnehåll beroende på grad av personlighetsdrag. 

Eftersom att personlighetsdrag har visat sig ha betydelse för hur ofta och vilka 

funktioner medlemmarna väljer att använda sig av på Facebook (Kosinski, Bachrach, Kohli, 

Stillwell & Graepel, 2014; Correa, Hinsley, & Zúñiga, 2010). 

Resultatet visade ett samband mellan extraversion, emotionell stabilitet, öppenhet och 

innehållet i statusuppdateringar. Resultatet visade även att personer med hög grad av 

extraversion statusuppdaterar vanligtvis om positiva händelser. Personer med hög grad av 

öppenhet status uppdaterar vanligtvis om vardagliga händelser, privata/personliga händelser 

och om när de mår bra. Personer med låg grad av emotionell stabilitet statusuppdaterar 

vanligtvis om när de mår dåligt.  

Dessa resultat går i linje med tidigare forskning som visat att personer som har en hög 

grad av extraversion och öppenhet använder sig mer frekvent av de kommunikativa 

funktionerna på Facebook så som statusuppdateringar och att skicka meddelanden till andra 

medlemmar (Ong et al., 2011). Tidigare forskning har även visat att personer med låg grad av 

emotionell stabilitet använder sig av kommunikativa funktioner på Facebook såsom 

statusuppdateringar och tidslinjen, där man kan ta del av andra Facebook användares 

statusuppdateringar (Correa, Hinsley, & Zúñiga, 2010).  

Personlighetsdraget extraversion mäter en persons tendens att söka stimulering utanför det 

vardagliga livet, söka sällskap av andra, och uttrycka positiva känslor. Personer med högre 

grad av extraversion tenderar att vara mer utåtriktade, vänliga och socialt aktiva. De är ofta 

pratglada och gillar att stå i centrum och har lätt att få nya vänner (Bachrach et al., 2012). Att 
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extraversion visade ett samband med innehållet i statusuppdateringar och att personer med 

hög grad av extraversion statusuppdaterar vanligtvis om positiva händelser kan bero på att 

personer som har en hög grad av extraversion är mer benägna att nå ut och interagera med 

andra människor på Facebook. De delar mer aktivt om händelser i deras liv och delar med sig 

av sina känslor till andra användare genom statusuppdateringar vilket även ger möjlighet till 

andra användare att besvara deras statusuppdateringar (Bachrach et al., 2012).  

Personlighetsdraget öppenhet mäter en persons fantasi, nyfikenhet, att söka nya 

upplevelser och intresset för kultur. Det är även relaterat till sentimentalitet och tålamod 

(Bachrach et al., 2012).  Personer med hög grad av öppenhet tenderar att uppskatta konst, 

äventyr och nya eller annorlunda idéer. De personerna med låg grad av öppenheten tenderar 

att vara mer traditionella, mindre kreativa och auktoritära. De tenderar att undvika 

förändringar och är oftast mer konservativa (Bachrach et al., 2012). En anledning att 

personlighetsdraget öppenhet visade samband med innehållet statusuppdateringar och att 

personer med hög grad av öppenhet statusuppdaterar vanligtvis om vardagliga händelser, 

privata/personliga händelser och om när de mår bra kan bero på att statusuppdateringar ger 

användarna en möjlighet till större engagemang i att söka nya saker och idéer att dela med 

sina vänner (Bachrach et al., 2012). Ytterligare en anledning kan vara att personer som har 

hög grad av öppenhet är mer öppna gentemot andra användare i att uttrycka känslor och att 

dela med andra användare vad som pågår i deras liv (Amichai- Hamburger & Vinitzky, 2010). 

 Personlighetsdraget emotionell stabilitet mäter en persons tendens att uppleva 

humörsvängningar och negativa känslor såsom skuldkänslor, ilska och ångest. Personer med 

hög grad av emotionell stabilitet tenderar att vara mer lugna och självsäkra medan personer 

med låg grad av emotionell stabilitet är mer benägna att uppleva stress och nervositet 

(Bachrach et al., 2012). En anledning att personlighetsdraget emotionell stabilitet visade 

samband med innehållet i statusuppdateringar och att personer med låg grad av emotionell 

stabilitet status uppdaterar vanligtvis om när de mår dåligt kan bero på att personer med låg 

grad av emotionell stabilitet ofta tenderar att känna negativa känslor som ångest, ilska eller 

oro. Ett sätt att lindra dessa känslor kan vara att söka stöd från vänner (Bachrach et al., 2012). 

Ett sätt att få stöd från vänner kan vara via statusupdateringar på Facebook eller genom 

att ”dela” andra användares uppdateringar, i hopp om att de i gengäld ska stödja dem. 

Ytterligare en förklaring kan vara att personer med låg grad av emotionell stabilitet behöver 

mer stöd från andra för att lindra negativa känslor, som de bara kan få från ett relativt litet 

antal nära vänner. För att öka stödet från andra skapas ofta ytliga vänskapsrelationer i syfte att 

få hjälp med och lindra dessa negativa känslor (Bachrach et al., 2012). 



	   18	  

Personlighetsdragen målmedvetenhet och vänlighet visade inget samband med 

innehållet i statusuppdateringar eller skillnader mellan hög och låg grad inom 

personlighetsdragen avseende statusuppdateringsinnehåll, vilket också går i linje med tidigare 

forskning. Att personlighetsdraget målmedvetenhet inte visade ett samband med innehållet i 

statusuppdateringar eller på skillnader mellan hög och låg grad av målmedvetenhet kan bero 

på att människor med hög grad av målmedvetenhet, bättre organiserade och mindre spontana 

individer anser att Facebook är slöseri med tid och en distraktion från andra aktiviteter såsom 

arbete eller studier och därmed tenderar att inte vara särskilt aktiva användare av Facebook 

(Bachrach et al., 2012). Tidigare forskning har undersökt olika användningsmönster 

såsom ”gilla” funktionen, antalet vänner samt statusuppdateringar och personlighetsdraget 

vänlighet. Dock har ingen kunnat påvisa något samband mellan Facebookaktivitet och 

vänlighet (Amichai- Hamburger & Vinitzky, 2010; Bachrach et al., 2012; Ross et al., 2009). I 

allmänhet verkar vänlighet inte ha något samband med varken funktionerna på Facebook eller 

frekvens när det kommer till användning av Facebook (Kosinski et al., 2014). 

Begränsningar med undersökningen var dels fördelningen mellan män och kvinnor, den 

var väldigt ojämn vilket gjorde att inga jämförelser mellan män och kvinnor utfördes. Även 

åldern var väldigt ojämn vilket gjorde att inga jämförelser mellan ålder utfördes. Vad gäller 

studien instrument finns en del synpunkter. Bortfallet bland deltagarna på grund av missade 

eller ogiltiga svar var störst i frågan om vilket kön deltagarna hade, där alternativen man och 

kvinna gavs. Några av deltagarna uttryckte att de hade önskat ett tredje alternativ, ”annat”, då 

alla inte identifieras sig med ett visst kön. Ytterligare en orsak till bortfall var ett av 

påståendena i TIPI som löd kritisk/grälsjuk inte besvarades, deltagarna upplevde att man kan 

vara kritisk utan att vara grälsjuk. Dock var det inte möjligt att påverka eftersom att TIPI är ett 

standardiserat test. Svarsskalan i TIPI hade även kunnat skrivas på ett annat sätt, genom att 

utesluta svarsalternativ 3 ”varken eller” så att deltagarna inte kunde vara neutrala utan varit 

tvungna att ta ställning. Det andra instrumentet SU hade kunnat pilot-testas innan 

undersökningen för att få fram brister och omarbetat testet efter det. SU hade även kunnat 

översättas i grupp eller med hjälp av en handledare. Det hade kunnat vara fler 

bakgrundsfrågor såsom hur ofta personen använder Facebook och i vilket syfte man är 

medlem. Att länken till enkäten lades upp i en grupp på Facebook för studenter kan till viss 

del ha påverkat resultatet. Det skulle kunna finnas skillnader mellan vad studenter och icke-

studenters innehåll i statusuppdateringar. 

Det finns även styrkor med studien. Undersökningen är utförd med hänsyn till de etiska 

aspekterna genom att deltagarna var anonyma samt att deras deltagande var frivilligt. Studien 
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hade ett lågt bortfall endast 12 deltagare valde att inte svara på vilket kön de hade eller på 

alternativet kritisk/grälsjuk i TIPI. Den här studien fokuserar på själva innehållet i 

statusuppdateringar medan tidigare forskning har lagt fokus på vilka funktioner och i vilken 

frekvens personer använder sig av Facebook, vilket gör att den här studien kan bidra med ett 

nytt perspektiv och ny information inom detta forskningsområde. 

 

Slutsats 

Slutsatser som kan dras ur denna studie är att personlighetsdrag har en betydelse när det 

kommer till innehållet i statusuppdateringar. Det fanns ett samband mellan extraversion, 

emotionell stabilitet samt öppenhet och innehållet i statusuppdateringar. Det fanns även en 

skillnad mellan hög och låg grad av extraversion, hög och låg grad av emotionell stabilitet 

samt hög och låg grad av öppenhet och innehållet i statusuppdateringar. Personer med en 

högre grad av extraversion statusuppdaterade i högre grad om positiva händelser. Personer 

med lägre grad av emotionell stabilitet statusuppdaterade i högre grad om när de mår dåligt. 

Personer med högre grad av öppenhet statusuppdaterade i högre grad om vardagliga händelser, 

privata/personliga händelser och om när de mår bra. Sambandet mellan personlighetsdragen 

och innehållet i statusuppdateringar stöds av tidigare forskning som visat på samband mellan 

hög grad av extraversion, låg grad av emotionell stabilitet samt hög grad av öppenhet och 

kommunikationsmöjligheterna på Facebook, såsom statusuppdateringar. Tidigare forskning 

har däremot inte fokuserat så mycket på själva innehållet i statusuppdateringarna. Resultatet i 

den här studien visar att personlighet verkar kunna ha relevans för vad Facebookanvändare 

väljer att statusuppdatera om och dela med sig av till andra medlemmar.  

 

Fortsatt forskning 

 För framtida studier vore det intressant att undersöka olika personlighetsdrag och 

Facebookaktivitet, är syftet att bli bekräftad av andra medlemmar, att få uppmärksamhet eller 

behov av att vara social? Hur viktigt är det att andra gillar det man lägger upp och på vilket 

sätt vill man framstå? Ett annat spännande område för vidare forskning vore att undersöka 

självkänsla och välmående kopplat till Facebookanvändning.  Mår man sämre av att vara 

aktiv på Facebook eller mår man bättre? Det finns även en del av befolkningen som inte är 

medlemmar på Facebook, det skulle därför vara intressant för framtida forskning att 

undersöka varför dem väljer inte vara medlem på Facebook. Då det inte framgår av denna 

studie hur könsskillnaden mellan män och kvinnor samt åldersskillnader ser ut så är det något 
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som också vore intressant för framtida forskning att undersöka i relation till Facebookaktivitet, 

syftet med medlemskap, samt att undersöka självkänsla och välmående. 
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Statusuppdateringars innehåll 

Nedanstående formulär innehåller 7 olika påståenden. Du ska ta ställning till vilket svar som 
bäst motsvarar Ditt vanliga sätt att vara, inte hur Du känner eller tycker just nu. Det är viktigt 
att Du försöker att svara så uppriktigt som Du kan.  
 
Det följande formuläret består av 7 påståenden angående vad dina statusuppdeateringar 
generellt innehåller? Svaren anges på en 5-gradig skala, där:  
 
0=Stämmer inte alls…..5=Stämmer helt och hållet 
 
 0 1 2 3 4 5 
1. Vardagliga händelser       
2. Privata/personliga händelser       
3. Relationer       
4. Positiva händelser       
5. Negativa händelser       
6. När jag mår bra       
7. När jag mår dåligt       

 Ten-Item Personality Inventory-(TIPI) – Swedish translation 

Nedan anges ett antal personlighetsdrag som kanske eller kanske inte passar in på dig. Var snäll och ange i hur 

hög grad du håller med eller inte håller med om att påståendet passar in på dig. Du ska ange i hur hög grad de 

båda orden passar in på dig, även om ett av orden passar in bättre än det andra på dig. 

Håller inte    Håller inte med     Håller inte     Varken eller      Håller med      Håller med         Håller med       
 alls med                                    riktigt med                               litegrand                                   fullständigt 
     1  2         3              4                   5                  6                    7 
 

Jag ser mig själv som: 1 2 3 4 5 6 7 

Utåtriktad, entusiastisk ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

Kritisk, grälsjuk ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

Pålitlig, självdisciplinerad ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

Ängslig, lätt upprörd ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

Öppen för nya erfarenheter, komplex ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

Reserverad, tyst ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

Sympatisk, varm ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

Rörig, slarvig ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

Lugn, emotionellt stabil ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

Konventionell, okreativ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 
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Information till deltagare 
 
Hej mitt namn är Zandra Franzén och jag ska genomföra en enkätundersökning som ska 
användas som grund till mitt examensarbete i psykologi vid Karlstad Universitet. 
Examensarbetet handlar om personlighetsdrag och innehållet i statusuppdateringar på 
Facebook. 
 
Jag söker deltagare som har ett registrerat konto på Facebook. Enkäterna kommer att vara 
anonyma vilket innebär att obehöriga inte kan ta del av svaren som anges i enkäten samt att 
deltagaren inte går att identifiera. Data kommer att presenteras i en studiegrupp med 
handledare. Ditt deltagande är frivilligt och du har rätt att avbryta deltagandet när du vill. 
Genom att besvara enkäten anger du ditt samtycke. Jag skulle bli tacksam om du svarar på 
alla frågorna i enkäten och svarar så sanningsenligt som möjligt. Enkäten beräknas ta mellan 
3- 5 minuter att fylla i och ditt deltagande skulle vara till stor hjälp. 
 
Om du vill ta del av resultatet kommer studien att läggas upp på Diva. 
 
Med vänlig hälsning Zandra 
 
Handledare: 
Henrik Bergman & Renée Perrin-Wallqvist    
	  
	  


