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OM FEMFAKTORMODELLEN OCH ELEKTRONISKA SOCIALA NÄTVERK

Johan Emil Johansson

Denna studie undersöker hur människor engagerar sig med och på elektroniska 
sociala nätverk (OSN). Syftet var att  undersöka på vilket sätt som personligheten 
påverkar hur vi använder OSN. Data från sextio deltagare insamlades genom ett 
webb-baserat formulär baserat på femfaktormodellen (”Big Five”) och 
instrumentet Big Five Inventory. Deltagarnas aktivitet på Facebook uppskattades 
genom frågor utformade för denna studie. Datan bearbetades med 
korrelationsanalys, oberoende T-test och variansanalys. Studien fann att  deltagare 
med högre nivåer av vänlighet mer sannolikt engagerar sig i flera aktiviteter, mer 
socialt aktiva aktiviteter, använder flera OSN och spenderar mer tid på Facebook. 
Kvinnor spenderade i allmänhet mer tid på Facebook än män oavsett  personlighet 
eller aktivitet.

This study investigates how people engage with and on online social networks 
(OSN). The purpose was to investigate how personality  affects our use of OSN. 
Data was collected from sixty participants using a web-based survey, based on the 
Five Factor Model (”Big Five”) and the Big Five Inventory. The participants’ 
activity on Facebook was estimated through questions designed for this study. The 
data was analyzed with correlational analysis, independent samples T-test and 
analysis of variance. The study found that participants with higher levels of 
agreeableness were more likely to use multiple OSN, to engage in more prosocial 
activities, to use more than one online social network, and to spend more time on 
Facebook. Females were found to generally spend more time on Facebook than 
men regardless of personality or activity.

Människan är, och har förmodligen i någon utsträckning alltid varit, fundamentalt social. Ur ett 
evolutionärt perspektiv blir incitamenten tydliga. Desto fler vi är och desto närmare varandra vi står, 
desto starkare blir vi och desto större är chansen att vi säkerställer vår framtida existens. Som en 
följd har vi en mångfald av relationer till nära såväl som avlägsna medlemmar i de olika grupper vi 
existerar runt eller i. Till exempel har vi relationer till våra kollegor på samma vis som vi har 
relationer till våra vänner (Eysenck, 2000) även om relationerna på individuell nivå är olika.

Dessa kluster av relationer till andra individer utgör sammantaget våra sociala nätverk - familj, 
vänner, kollegor, avlägsen släkt och våra respektive, för att  ta några exempel. Dessa sociala nätverk 
har vuxit fram gradvis, både kvantitativt och kvalitativt, tack vare ett omdanande samhälle med allt 
fler kontaktytor (Eysenck, 2000).

Under det senaste årtionden har ett flertal nya elektroniska sociala nätverk vuxit fram. Dessa 
benämns i den psykologiska litteraturen vanligtvis som ”online social networks” (OSN). Den 
plattform som globalt sett är mest synonymt med OSN i dagsläget är med största sannolikhet 
Facebook. Även i Sverige har Facebook fått ett oöverträffat genomslag, och till skillnad från andra 
tidigare OSN har Facebook genomskurit demografiska och samhälleliga grupper på ett unikt  vis 
(Denti et al, 2012). Företeelsen med OSN som sådan är ännu ganska ny, men trots det har Facebook 
vuxit explosivt och blivit en viktig komponent i många svenskars vardagsliv. 
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Ur ett evolutionärt perspektiv påpekar bl.a. Crosier och Webster att  Facebook inte bara blivit  en del 
av populärkulturen utan faktiskt blivit ett huvudsakligt digitalt utlopp för densamma (Crosier & 
Webster, 2012). Strax under 85% av de svenska Facebook-användarna är aktiva varje dag - många 
loggar rentav in vanemässigt så fort de har startat sin dator. Nära hälften av användarna anser att  det 
vore svårt att ”hänga med” utan Facebook och en fjärdedel skulle må dåligt om de inte hade tillgång 
till Facebook under en längre tid (Denti et al, 2012).

OSN som Facebook speglar i vissa delar våra sociala interaktioner utanför nätet - vi chattar istället 
för att prata, mejlar istället  för att skriva brev - och i andra delar är de helt nya och annorlunda 
(Denti et al, 2012) som till exempel att ”gilla” något. Den mest påtagliga skillnaden, ur vårt 
perspektiv, är dock att dessa sociala interaktioner sker utan fysisk närvaro. När vi interagerar med 
andra på nätet kan vi istället göra det på våra egna villkor med till största delen bibehållen kontroll.

Sett ur ett socialpsykologiskt perspektiv finns det flera intressanta aspekter kring detta. Enligt 
Festingers sociala jämförelseteori (Festinger, 1954) är vi människor benägna att jämföra oss med 
andra, något som vi gör dels för att bilda en egen uppfattning om oss själva men också för att få en 
förståelse för det sociala sammanhang vi befinner oss i. I traditionella sociala sammanhang bedöms 
vi bland annat utifrån hur vi ser ut - på nätet bedöms vi istället av de bilder på oss som vi själva 
väljer att publicera. Likaså behöver man inte vara talför på till exempel fester för att skriva långa 
haranger på nätet. När vi interagerar med andra på nätet gör vi det således utan den upplevda 
sociala pressen som annars ofta går hand i hand med sociala situationer. Hur påverkas våra 
jämförelser av att den information vi tar del av i högre grad än tidigare är selektivt vald för att 
presentera våra bästa sidor?

Det finns goda skäl att anta att människor agerar annorlunda på och utanför nätet vad gäller sociala 
interaktioner eftersom förutsättningarna är annorlunda. Och om vi nu beter oss annorlunda är det 
intressant att veta dels på vilket sätt vi beter oss och dels varför. Genusaspekten ur ett 
socialpsykologiskt perspektiv är också högaktuell. Män och kvinnor tenderar att  uppvisa vissa 
skillnader i olika sociala sammanhang. Det finns till exempel ett starkt  empiriskt stöd för att 
kvinnor är bättre än män på att identifiera känslouttryck (Taylor et al, 2006). Samtidigt spelar också 
könsroller och kulturella normer in, där kvinnor och män ofta möter olika förväntningar (Taylor et 
al, 2006) vilket leder till olika upplevelser. Man kan därför tänka sig att  män och kvinnor använder 
OSN olika.

Under 1900-talet utvecklades ett flertal, för sin tid, banbrytande personlighetsteorier. Flera av dessa 
teorier utgick ifrån människans karaktäristiska attribut, eller karaktärsdrag (eng. character traits) och 
kom därför att kallas för trait-teorier. Dessa teorier har mycket starkt stöd hos samtida 
personlighetsteoretiker (Cervone & Pervin, 2008) och kommer därför vara utgångspunkten för den 
fortsatta framställningen.

Ett alternativt perspektiv som i korthet  bör nämnas är det behavioristiska, som fick stort genomslag 
under 1900-talets början (Cervone & Pervin, 2008). Ur en behavioristisk synvinkel är det viktigare 
att  förstå de bakomliggande orsakerna snarare än att förklara och beskriva beteenden i sig. I breda 
drag utgår behaviorismen från att individen påverkas av den miljö som man befinner sig i, och 
individens beteende bestäms till stor del genom interaktioner med denna miljö. Beteenden som får 
positiva konsekvenser tenderar förstärkas, eftersom dessa konsekvenser är önskvärda och därför 
eftersträvansvärda (Cervone & Pervin, 2008). 
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Behaviorismen har kritiserats starkt av mer sentida personlighetsteoretiker bl.a. för att  det inte tar 
hänsyn till emotionella och kognitiva aspekter (Cervone & Pervin, 2008).

Trait-teorierna söker konkretisera och särskilja specifika aspekter av personligheten till 
karaktärsdrag, baserat huvudsakligen på två kriterier - konsistens och distinktion (Cervone & 
Pervin, 2008). Utifrån dessa kriterier ska ett karaktärsdrag alltså vara bestående över tid samt kunna 
särskiljas från andra karaktärsdrag för att kunna klassas som ett karaktärsdrag inom ramen för trait-
teori. 

Med några få undantag har de flesta trait-teoretiker sökt kartlägga universella karaktärsdrag 
(Cervone & Pervin, 2008). Tanken med detta är att söka särskilja vad som egentligen är 
karaktärsdrag i ordets egentliga bemärkelse snarare än egenskaper som förekommer hos enskilda 
individer. Detta kan likställas med andra universella attribut - exempelvis vikt, längd och ålder. Alla 
människor kan tillskrivas en vikt i kilogram, en längd i centimeter och en ålder i år. Detsamma 
anser många personlighetsteoretiker gälla universella karaktärsdrag. För att fortsätta på det tidigare 
exemplet - alla är inte lika vänliga, på samma vis som alla inte är lika långa, men allas vänlighet kan 
graderas på en skala, precis som att alla kan graderas på en längdskala.

Som namnet antyder utgår femfaktormodellen, även kallad ”Big Five”, från att en kombination av 
fem karaktärsdrag kan beskriva de allra flesta personer. Om detta råder sedan 1990-talet i huvudsak 
konsensus (Eysenck, 2000) efter att frågan om antalet karaktärsdrag varit föremål för diskussion 
under större delen av 1900-talet (Cervone & Pervin, 2008). Dessa karaktärsdrag beskrivs inom 
ramen för femfaktormodellen som dimensioner (McCrae & John, 1992), och varje dimension har 
två poler, emellan vilka individer kan graderas. 

De fem dimensionerna är extraversion, vänlighet (eng. agreeableness), noggrannhet (eng. 
conscientiousness), neuroticism och öppenhet (eng. openness). Femfaktormodellens dimensioner är 
sinsemellan särskiljbara och mestadels bestående över tid (Smits, Dolan, Vorst & Wicherts, 2011) 
med undantag för att grad av neuroticism tenderar minska och grad av extraversion tenderar öka. I 
båda fallen är dock dessa förändringar så pass små att de är försumbara (Smits et al, 2011).

Här bör det understrykas att det inte rör sig om exempelvis ”vänlighet” i samma breda bemärkelse 
som ordet används i dagligt  tal utan istället om en snävare, mer specifik definition (McCrae & John, 
1992). Dimensionerna kan förklaras som följer, enligt  den svenska översättning som brukas av bl.a. 
Zakrisson (2010).

En hög grad av extraversion kännetecknas av att personen ifråga är social, aktiv, utåtriktad, pratsam 
och har ett behov av stimulans. En låg grad av extraversion indikerar att personen är introvert, 
reserverad och tystlåten. Hög grad av vänlighet definieras i termer av hjälpsamhet, uppriktighet och 
sympati. En låg grad av vänlighet innebär att personen är osympatisk, misstänksam och har svårt för 
att  samarbeta. Hög grad av noggrannhet indikerar att personen är punktlig, ambitiös och 
målmedveten. En låg grad av noggrannhet indikerar omvänt att personen är lat, opålitlig och saknar 
mål. Neuroticism indikerar emotionell instabilitet. En person med hög grad av neuroticism är mer 
nervös, oroar sig mera och är mer känslosam. Personer med låg grad av neuroticism är stabil, lugn 
och nöjd med sig själv. Hög grad av öppenhet visar på nyfikenhet, kreativitet, fantasi och villighet 
att  prova nya saker. Låg grad av öppenhet visar istället på att man är mer sluten, har begränsade och 
icke-artistiska intressen. Här är det viktigt poängtera att det handlar om benägenhet (predisposition) 
snarare än något som är tvingande och förutbestämmande (predetermination).
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Femfaktormodellen har prövats vid många oberoende tillfällen under de senaste årtiondena, med 
överlag goda resultat. Femfaktormodellen uppvisar i de allra flesta fall - dock inte i samtliga - hög 
intern konsistens. Sådana test har bl.a. skett genom jämförelser med trait-studier från andra länder 
där samma fem faktorer också är återkommande samt genom att översätta frågeformulär (Cervone 
& Pervin, 2008) till andra språk, samla in data i andra länder och jämföra resultaten. Vissa 
avvikelser finns - exempelvis har studier visat att neuroticism inte kan mätas lika konsistent i Italien 
som i USA (Cervone & Pervin, 2008). Sett ur ett  metaperspektiv är dock stödet för 
femfaktormodellen mycket övertygande och avvikelserna förekommer inte systematiskt (Cervone 
& Pervin, 2008). Stödet för femfaktormodellen är således gediget, med förbehåll för att den som 
nyttjar femfaktormodellen i vissa fall bör ta särskild hänsyn till de omständigheter inom vilka 
modellen appliceras.

Den teoretiska delen av femfaktormodellen har en praktisk motsvarighet i det flertal instrument och 
mätmetoder som utvecklats i detta syfte. Ett par instrument har visat  sig vara särskilt pålitliga  sett 
över tid (Cervone & Pervin, 2008). Till dessa hör främst Big Five Inventory (BFI), och 
Neuroticism-Extraversion-Openness Personality  Inventory (NEO-PI) sedermera reviderad, ”NEO-
PI-R” (Eysenck, 2000).

BFI är vanligt förekommande världen över i två olika utformningar, båda tillgängliga i ett flertal 
olika språk med auktoriserade översättningar. Den ena, och vanligare, utformningen utgörs av 44 
frågor medan den andra är en kortare variant som utgörs av 10 frågor. I båda fallen rör det sig om 
frågeformulär som besvaras med Likert-skala.

NEO-PI-R är även den vanlig och utgörs av ett frågeformulär som besvaras med Likert-skala. Till 
skillnad från BFI innehåller NEO-PI-R 240 frågor. De 240 frågorna i NEO-PI-R och de 44 frågorna 
i BFI mäter de respektive dimensionerna på olika vis men båda utgår ifrån femfaktormodellen 
(Cervone & Pervin, 2008).

Generellt sett råder konsensus om att de längre, mer utförliga testerna erbjuder en högre grad av 
precision. Följaktligen är BFI på 10 frågor mindre bra än BFI på 44 frågor och NEO-PI-R på 240 
frågor är bättre än BFI på 44 frågor, allt annat  lika (Gosling, Rentfrow & Swann, 2003). I praktiken 
är det dock inte alltid fördelaktigt att  använda de längsta testerna, eftersom längre tester också tar 
längre tid att genomföra, riskerar trötta ut  deltagaren och kan rentav avskräcka deltagare från att 
deltaga. Uppskattningsvis tar BFI på 10 frågor under 5 minuter att genomföra medan NEO-PI-R 
kräver cirka 45 minuter (Gosling et al, 2003).

För denna framställning är det i huvudsak dimensionerna extraversion och öppenhet som är 
intressanta. Låga nivåer av extraversion och öppenhet associeras historiskt med mer introverta och 
socialt passiva personer och höga nivåer associeras omvänt med utåtriktade, socialt aktiva personer 
(McCrae & John, 1992). Eftersom personligheten, jämte femfaktormodellen, är en komplex 
sammansättning av alla fem dimensioner går det dock inte att utesluta att även de övriga tre 
dimensionerna kan spela in även för vårt ändamål.

En fingervisning av forskningsläget kan i viss mån erhållas genom att se på antal publicerade 
artiklar per område. En sökning i databasen PsycInfo per 2012-12-15 på nyckelordet ”Big Five” 
resulterar i 4559 resultat. Motsvarande sökning på ”Online Social Network” ger mer blygsamma 
1511 resultat. En sökning på ”Facebook” ger enbart  681 resultat. Detta är knappast förvånande med 
tanke på att femfaktormodellen har några år på nacken medan OSN är ett relativt nytt fenomen.
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Av dessa artiklar är det dock endast ett litet fåtal som sammankopplar femfaktormodellen (eller för 
den delen personlighet över huvud taget) med OSN. Av större intresse även inom den psykologiska 
forskningen har hittills varit hur man använder nätverken snarare än varför. Flera studier som har 
relevans för frågeställningen i denna framställning har dock genomförts och bör kort diskuteras.

Den tidigare nämnda studien ”Sweden’s Largest Facebook Study” (Denti et al, 2011) är 
förmodligen den hitintills största enskilda studien av Facebook i Sverige med över 1000 deltagare. 
Studien är dock mer antropologisk än psykologisk till sin karaktär och besvarar inte de 
frågeställningar som detta arbete behandlar. Studien är dessutom behäftad med vissa metodologiska 
brister - till exempel är urvalet inte slumpmässigt. Det rör sig istället om ett bekvämlighetsurval, 
som framgår av metoddelen (jfr Denti et  al, 2012, s 12). GRI-studien får således här endast tjäna 
som bakgrund eftersom den, trots sina brister, är den mest gedigna studien som finns att tillgå vad 
gäller svenska förhållanden.

I en metastudie av Anderson, Woodnutt, Fagan och Chamorro-Premuzic (2012) behandlas bland 
annat frågan om huruvida OSN är mer attraktivt för extroverta personer, varmed extraversion 
bestäms utifrån femfaktormodellen. Detta i linje med det konventionella vetandet: mer sociala 
personer engagerar sig i fler sociala aktiviteter i flera olika nätverk. Forskningsresultat från 2010 
(Anderson et al, 2012) indikerar att  personer med kombinerad hög grad av extraversion och låg 
grad av samvetsgrannhet i högre utsträckning använder sig av OSN. Samtidigt kunde man inte finna 
något samband vad gäller öppenhet eller vänlighet och bruk av OSN. Detta kan möjligen tolkas som 
att OSN som fenomen inte längre har samma nyhetsvärde, varför det inte särskilt attraherar de mer 
nyfikna personerna, och nyttan av OSN kan därtill vara mer påtaglig för utåtriktade personer. 
Sammantaget verkar dock inte bruk av OSN påverkas av personlighetsfaktorer jämte 
femfaktormodellen i någon meningsfull utsträckning.

Flera andra studier har nått snarlika resultat. En studie (Jenkins-Guarnieri, Wright & Johnson, 2012) 
fann att en högre grad av extraversion föranledde en högre nivå av social kompetens och ökat 
användande av Facebook. Av detta följer dock inte att det  går att dra några slutsatser om 
orsakssamband eftersom en sannolik förklaring är att personer med högre nivå av social kompetens 
helt enkelt har fler vänskapsrelationer, vilket innebär större incitament att använda Facebook och 
flera att interagera med. Sammantaget förefaller dock femfaktormodellens dimensioner spela in 
relativt lite enligt studiens upphovsmän (Jenkins-Guarnieri et al, 2012).

En studie som undersökte personlighet och motivationsfaktorer vid Facebook-användande (Ross, 
Orr E., Sisic, Arseneault, Simmering & Orr, R., 2009) drog också slutsatsen att femfaktormodellens 
personlighetsfaktorer spelar en mindre roll än vad som kan förväntas. Deltagare med högre nivåer 
av extraversion deltog till exempel i flera s.k. grupper på Facebook men hade inte fler vänner, vilket 
i viss mån talar emot Jenkins-Guarnieri et al (2012). Intressant är också att deltagare som hade 
högre grad av öppenhet engagerade sig mer sannolikt i prosociala aktiviteter på Facebook, men grad 
av vänlighet inverkade inte åt endera håll (Ross et al, 2009).

En annan omfattande studie genomfördes nyligen (Langstedt, 2011) som behandlar flera 
frågeställningar som i viss mån överlappar denna studie. Studien utforskar bl.a. huruvida 
femfaktormodellens dimensioner kan predicera bruk av OSN. Enligt Langstedt är detta i viss 
utsträckning möjligt.
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Langstedt gör flera intressanta fynd, till exempel att personer som har en högre grad av vänlighet är 
benägna att använda OSN på grund av upplevd social press; att kvinnor med högre grad av 
neuroticism är benägna att använda OSN för eskapism; att kvinnor med högre grad av extraversion 
som spenderar mer tid på OSN är mer benägna att använda OSN för att dela information.

Syfte och hypoteser

Avsaknaden av upplevd social press, färre hämmande faktorer, selektiv självpresentation och ett 
tänkbart kompensationsbeteende talar för att personer som har en lägre grad av extraversion kan 
vara mer aktiva på OSN. Det är också möjligt att  personer som är mer utåtriktade i allmänhet s.a.s. 
har fler utlopp för sin personlighet eftersom de redan i högre grad tillgodogör sig sociala 
sammanhang och att de, till följd av sitt befintliga sociala engagemang, inte har samma nytta av 
OSN.

Personligheten påverkar i någon utsträckning hur vi beter oss i sociala sammanhang, vilket bör 
inkludera sociala sammanhang på nätet. Könstillhörighet har visat sig vara av underordnad 
betydelse ur ett  personlighetspsykologiskt perspektiv, men är desto mer relevant ur ett 
socialpsykologiskt perspektiv.

Syftet var att söka undersöka sambandet mellan personligheten och hur vi använder oss av OSN. Är 
utåtriktade personer lika socialt aktiva på nätet som utanför, eller är det kanske tvärtom? Använder 
man OSN mer eller mindre?

Utifrån dessa ganska breda frågeställningar kan flera hypoteser formuleras. Som konstaterats 
tidigare är resultaten i befintlig forskning varierande och i vissa fall disparata. Detta gör det 
vanskligt att  ställa upp alltför snäva hypoteser, eftersom en felaktig ansats kan riskera begränsa 
studien. En mer utforskande ansats är därför ett  bättre val och hypoteserna är således mer allmänt 
hållna.

Här och framgent görs en distinktion mellan grad och typ av användning av OSN. I följande fyra 
hypoteser utgör personlighet (bestämd genom BFI) respektive kön oberoende variabler; typ  av 
aktivitet och grad av aktivitet utgör beroende variabler.

Hypotes 1: Det finns ett positivt samband mellan personlighet och grad av aktivitet på OSN.

Hypotes 2: Det finns ett positivt  samband mellan personlighet och typ av aktivitet som man ägnar 
sig åt på OSN.

Hypotes 3: Det finns ett positivt samband mellan kön och grad av aktivitet som man ägnar sig åt på 
OSN.

Hypotes 4: Det finns ett positivt samband mellan kön och typ av aktivitet på OSN.
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Metod

Undersökningsdeltagare

Studiens utgångsläge kräver att deltagarna är aktiva på Facebook och talar svenska. Dessa krav 
uppfylldes genom att studien uteslutande marknadsfördes via annonser på Facebook och genom att 
dessa annonser avgränsades geografiskt till Sverige.

Vilka individuella medlemmar på Facebook som exponeras för annonsen är i detta fall fullständigt 
slumpmässigt, utöver att  medlemmarna måste vara stadigvarande bosatta i Sverige. Det är tänkbart 
att  deltagare med vissa personlighetsdrag är mer benägna att delta i studien. Av denna anledning 
utformades annonsen i två varianter, med olika text och bild, och den första varianten byttes ut efter 
halva tiden. Deltagarna väljer dock själva huruvida de ska delta eller inte, vilket innebär att urvalet 
inte är slumpmässigt i sig.

Annonsen exponerades för 189 053 Facebook-användare i Sverige av vilka 60 valde att delta i 
studien. Könsfördelningen var 29 kvinnor och 31 män i stickprovet. Åldersspridning från 14 år till 
58 år med medianålder 26,5 år.

Material

Insamlingen av data genomfördes via ett webb-baserat formulär. Formuläret  utformades som ett 
personlighetstest - en replika av BFI - och presenterar resultaten omedelbart för deltagaren. Denna 
replika baserades på den svenska översättning som nyttjas av Zakrisson (2010) för samtliga 44 
frågor i BFI samt beräkningar motsvarande de som utförs i SPSS vid beräkning av medelvärden 
inom ramen för BFI. Formuläret var uppdelat i tre delar som presenterades vid ett  och samma 
tillfälle. Insamlingen av data skedde alltså i ett enda steg.

Den första delen utgörs av populationsfrågor (t.ex. ålder, kön). I den andra delen tar deltagaren 
ställning till sex påståenden om aktivitet på Facebook, till exempel ”Jag använder Facebook för att 
hitta nya vänner” och ”Jag använder Facebook för att följa mina intressen”. Dessa frågor har 
konstruerats specifikt för denna studie, är inte tidigare validerade, och framgår i bilaga A. Den 
tredje delen utgörs i sin helhet av BFI-testet med samtliga 44 frågor utan modifikation. Även dessa 
framgår i bilaga A.

Både andra och tredje delen besvarades med femgradig Likert-skala. Deltagare markerar en siffra 
från 0 - 4 för att besvara respektive fråga, där 0 motsvarar ”stämmer inte alls” och 4 motsvarar 
”stämmer helt”. I samtliga fall var både siffra och förklarande text tillgänglig samtidigt. Skalan 
sträcker sig mellan 0 - 4 istället  för mellan 1 - 5 för att  undvika motsättningar mellan siffran ”1” och 
beskrivningen ”stämmer inte alls”, då beskrivningen kan tolkas som avsaknad av värde och siffror 
högre än noll indikerar värde.

Resultaten från replikan har före datainsamling jämförts med resultaten från tio SPSS-analyser med 
fullständig överensstämmelse. Därefter har resultaten jämförts med en annan webb-baserad version 
av BFI med fullständig överensstämmelse. Samtliga jämförelser har genomförts på så vis att samma 
tio slumpmässigt valda sekvenser av fiktiva resultat matas in i SPSS, vår replika samt replikan från 
tredje part. Den interna konsistensen de tre BFI-testerna sinsemellan är 100%.
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Procedur

När deltagarna besvarat samtliga frågor och går vidare till presentation av resultaten sparas 
samtidigt deltagarnas svar i en databas. Deltagarnas resultat presenteras på en femgradig skala i 
samtliga fem dimensioner; med ett visuellt diagram som visar fördelningen mellan dimensionerna, 
samt med en beskrivning av vad varje dimension innebär i lättbegriplig, lekmannamässig 
terminologi.

Aktiviteten på Facebook graderas genom aktivitetspoäng. Aktivitetspoäng sammanställdes utifrån 
de sex frågorna som tagits fram för denna specifika studie, under rubriken ”Jag använder Facebook 
för att”, som deltagarna tog ställning till. Varje grad motsvarar en poäng och deltagarna kan erhålla 
som minst 6 och som mest 30 poäng. Enligt denna skala är en person med låg poäng (t.ex. 10) 
förhållandevis inaktiv på Facebook medan en person som har hög poäng (t.ex. 25) är förhållandevis 
aktiv.

Deltagarna uppmanades också att lämna ett  fritextsvar för att  självständigt utveckla varför de 
använder Facebook. Dessa svar bearbetades kvalitativt genom frekvensanalys, där svaren kodifieras 
och kategoriseras, samt en tematisk analys för att identifiera mönster i beteendet. Frekvensanalysen 
gör en distinktion mellan två huvudsakliga och ömsesidigt uteslutande kategorier- socialt aktiva 
koder och socialt passiva koder. Socialt aktiva koder definieras här som beskrivningar som 
involverar andra människor, antingen direkt genom handling (t.ex. skriva meddelanden till andra) 
eller indirekt genom syfte (t.ex. publicera bilder för att andra att titta på). Socialt passiva koder 
definieras omvänt såsom handlingar som saknar kontakt  med andra, direkt eller indirekt, 
exempelvis att läsa nyheter eller titta på andras bilder.

Med beaktande av de riktlinjer som utformats av Vetenskapsrådet (2002), och i enlighet med god 
vetenskaplig sed, har varje enskilt moment i studien övervägts ur ett  etiskt perspektiv. I stort sett 
finns inga kontroversiella aspekter med denna studie, varför endast ett par delmoment är av särskild 
vikt att beakta. Dessa moment berör främst deltagarnas anonymitet samt information till deltagarna 
i flera skeden.

Vad gäller anonymiteten utformades databas och formulär på sådant vis att deltagare inte kan 
spåras. Deltagares namn, adresser eller annan kontaktinformation insamlades och bearbetades över 
huvud taget inte. Vad gäller informationen framgick på undersökningens webbsida följande 
information tydligt längst upp, mot en grön bakgrund på en i övrigt vit  sida: ”Nedan finner du ett 
antal frågor. Det tar bara några minuter att  besvara alla. Följ bara instruktionerna och svara så 
uppriktigt du kan så får du resultatet av testet omedelbart  efter att du är färdig. Dina svar kommer 
också ingå i en studie om sociala nätverk och personlighet vid Blekinge Tekniska Högskola. Dina 
svar är helt anonyma och kan inte kopplas till dig”.
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Resultat

Datan bearbetades med hjälp av korrelationsanalys (Pearson’s r), och samband undersöktes närmare 
med T-test för oberoende mätningar eller envägs-ANOVA med Tukey  post-hoc jämförelser, i bägge 
fallen vid p < .05. 

Aktivitetspoängen följer ungefärlig en Bellkurva med M = 18.4, Sd = 4.5 för n = 60, se figur 1. För 
att  sätta detta i kontext har skalan för aktivitetspoäng ett teoretiskt minimum på 6 och ett teoretiskt 
maximum på 30. Majoriteten av deltagarna placerar sig mellan de två extremerna, vilket är 
förväntat.

Figur 1. Distribution av aktivitetspoäng över stickprovet

Deltagarna segmenterades i absoluta fjärdedelar baserat på aktivitetspoäng. Varje fjärdedel består 
därmed av 15 individer. Det lägsta segmentet (Q1) innehåller därmed de 15 individer med lägst 
aktivitetspoäng och det högsta segmentet (Q4) innehåller de 15 individer med högst aktivitetspoäng. 
De två segmenten i mitten - Q2 och Q3 - benämns i den fortsatta framställningen gemensamt.

Relationen mellan femfaktormodellens dimensioner är snarlik över alla segment. Neuroticism är till 
exempel lägre än öppenhet och vänlighet högre än noggrannhet i alla segment.
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Den för våra ändamål kanske mest intressanta dimensionen, extraversion, är nästan exakt 
densamma för alla segment. Den största skillnaden avser vänlighet, som sträcker sig från 3,36 i det 
lägsta segmentet (Q1) till 3,95 i det högsta segmentet (Q4). Neuroticism är också något högre bland 
deltagarna i det högre segmentet, med 2,98 att jämföra med det lägre segmentets 2,87. Distribution 
och medelvärden framgår i figur 2.

Figur 2. Medelvärden av femfaktormodellens dimensioner över lägsta (Q1), mellersta (Q2-3) och 
högsta (Q4) fjärdedelar av deltagarna.

För att testa hypotes 1, samband mellan personlighet och grad av aktivitet, genomfördes en 
korrelationsanalys. Analysen visar att det finns en signifikant korrelation mellan dimensionen 
vänlighet och antal aktivitetspoäng, r = .28, n = 60, p = .028. Korrelationer för övriga dimensioner 
uppmättes till r = .025, p = .85 för extraversion, r = .072, p = .58 för noggrannhet, r = .14, p = .29 
för neuroticism samt r = .06, p = .65 för öppenhet, i samtliga fall n = 60. Ingen av dessa 
korrelationer är signifikanta vid p < .05. Sambandet mellan dimensionen vänlighet och 
aktivitetspoäng granskades närmare med ett oberoende T-test. Differensen är signifikant mellan 
lägsta (Q1) och högsta (Q4) segmenten. Deltagarna i Q4 var mer benägna att  ha högre värden (M = 
3,94) på dimensionen vänlighet än deltagarna i Q1 (M = 3,36), t(28) = 2,7, p < .05.

Vilken typ  av aktiviteter som man ägnar sig åt skiljer sig markant mellan segmenten. De koder som 
är kategoriserade som socialt  aktiva är kursiverade i tabellen nedan. Att  ”hålla koll” (t.ex. titta på 
andras bilder) är vanligare i det lägsta segmentet; att ”hålla kontakt” (t.ex. chatta) är vanligare i det 
högsta segmentet. Samtidigt är upplevd social press vanligt i det lägsta segmentet men förekommer 
inte alls i det högsta segmentet, se tabell 1.
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Tabell 1. Frekvensanal
högsta fjä

lys av aktivitetskoder, öve
ärdedelar, Q1 och Q4, an

er totala stickprovet samt 
givet i absoluta antal före

isolerat till lägsta och 
ekomster.

Koder Totala stickprovet Lägsta 25% (Q1) Högsta 25% (Q4)

Hålla koll 30 9 7

Hålla kontakt 28 2 13

Social press 6 4 -

Dela information 8 - 6

Tidsfördriv 10 1 2

Enbart nöje 7 2 -

Förekomster av socialt  aktiva koder per deltagare och segment ger en grov jämförelsebild av vilken 
slags aktivitet som deltagarna i respektive segment ägnar sig åt på Facebook.

Tabell 2. Antal socialt aktiva k
medel

koder per deltagare, öve
lvärde, CI 95% samt stan

er segmenten (Q1, Q2-3
ndardavvikelse

, Q4), angivet i 

N Medelvärde CI 95% Sd

Q1 15 0,26 0 - 0,59 0,15

Q2-3 30 0,53 0,27 - 0,78 0,68

Q4 15 1,26 1,0 - 1,5 0,45

Differensen mellan segmenten som framgår av tabell 2 är mycket påtaglig. Sammanlagt  finns 66 
förekomster av socialt  passiva koder, varav 22 återfinns i det lägsta segmentet och 14 i det högsta. 
Samtidigt finns 39 förekomster av socialt aktiva koder varav 19 återfinns i det högsta segmentet 
men endast  2 i det lägsta segmentet. Uttryckt annorlunda kan man säga att endast 8% av aktivitet i 
det lägre segmentet är socialt aktiv medan motsvarande siffra för det högre segmentet är 57%. Det 
går också se att avvikelserna är som störst i mellanskiktet (Q2-3) där aktiviteterna alltså varierar 
mer kraftigt. Avvikelserna sinsemellan deltagarna är minst  i det lägsta skiktet där man 
huvudsakligen ägnar sig åt de passiva aktiviteterna.

För att testa hypotes 2 kan frekvensen av socialt aktiva koder kontrasteras med resultaten av BFI-
testet. En envägs ANOVA-analys påvisar att det finns en signifikant differens i antalet socialt aktiva 
koder som deltagarna angivit och deras värden på BFI-dimensionen vänlighet, F(2, 57) = 4.6, p = .
013. Tukey post-hoc jämförelse visar att deltagare som angivit 1 socialt aktiv kod hade signifikant 
högre värden på dimensionen vänlighet (M = 3.99, CI 95% [3.73, 4.24]) än de som angivit 0 socialt 
aktiva koder (M = 3.50, CI 95% [3.28, 3.71]) vid p < .05. Någon signifikant skillnad kunde inte 
observeras vid p < .05 för de som angivit 2 socialt aktiva koder, variansvidd 0-2.
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Vad gäller hypoteser 3 och 4 har några signifikanta skillnader, med hänsyn tagen till 
standardavvikelse, inte kunnat  uppmätas. Korrelationsanalyser visar att något signifikant  samband 
inte kan styrkas för kön och aktivitet  på OSN, vare sig för grad av aktivitet (aktivitetspoäng, r = -.
12) eller typ av aktivitet (aktivitetskoder,  r = .04). 

Resultaten av BFI för deltagarna uppvisar individuella skillnader med standardavvikelser från 0,5 
till 0,8. Deltagare av båda kön ligger i närheten av mitten längs den femgradiga skalan på samtliga 
dimensioner, se tabell 3.

Tabell 3. Resulttat av BFI ööver man och kkvinna, angivet
95%

t i medelvärde, standardavvikkelse och CI 

Man Kvinna

M SD CI 95% M SD CI 95%

Extraversion 3,14 0,72 2,87 - 3,40 3,69 0,71 3,42 - 3,96

Vänlighet 3,60 0,50 3,42 - 3,79 3,80 0,71 3,52 - 4,07

Noggrannhet 3,26 0,67 3,02 - 3,51 3,60 0,83 3,28 - 3,92

Neuroticism 2,66 0,70 2,41 - 2,92 2,87 0,83 2,55 - 3,19

Öppenhet 3,71 0,56 3,50 - 3,91 3,31 0,69 3,04 - 3,57

Skillnaderna i BFI-resultatet mellan kvinnliga och manliga deltagare granskades med T-test för 
oberoende mätningar. Signifikanta skillnader mellan kvinnor och män påvisades för dimensionerna 
extraversion, t(58) = 2,97, p = .004, och öppenhet, t(58) = -2,4, p = .017. Kvinnorna i stickprovet 
har i genomsnitt högre grad av extraversion och männen har i genomsnitt  en högre grad av 
öppenhet, se tabell 1 för medelvärden. Några signifikanta skillnader för övriga dimensioner kunde 
inte styrkas vid p < .05.

Det kan observeras att könsfördelningen mellan segmenten är förhållandevis jämn, men det finns en 
anmärkningsvärd differens i hur mycket tid man spenderar på OSN per dag. Män spenderar färre 
timmar per dag (M = 2.3 H, CI 95% [1.4, 3.2]) på Facebook än kvinnor (M = 3.08, CI 95% [1.8, 
4.3]).

Det är intressant  att  kvinnor inte skiljer sig signifikant från män i grad av aktivitet, vilket innebär att 
de inte heller i någon större utsträckning förekommer i endera segment. Istället förefaller det som 
att kvinnor alldeles oavsett vilket segment de tillhör i genomsnitt spenderar mer tid på Facebook per 
dag än män. Detta skall förstås som att män och kvinnor ägnar sig åt lika många olika aktiviteter på 
Facebook, men att kvinnor lägger ner mer tid än män gör på samma aktiviteter.

Korrelationsanalyser indikerar ett samband mellan aktivitet  och tidsåtgång. Desto högre 
aktivitetspoäng, desto mer tid lägger man i genomsnitt ner på att använda Facebook varje dag. I det 
lägsta segmentet  Q1 spenderar man mindre tid (M = 1.4, CI 95% [0.2, 2.5]) än i de mellersta 
segmenten Q2-3 (M = 2.1, CI 95% [1.4, 2.8]) och i det högsta segmentet Q4 (M = 5.0, CI 95% [2.7, 
7.2]).
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Man kan också se att det finns en tydlig tendens att  använda flera OSN för de som har en högre 
grad av aktivitetspoäng. Lite mer än hälften (53%) av deltagarna i den lägsta fjärdedelen (Q1) 
använder flera OSN medan 73% av deltagarna i den högsta fjärdedelen (Q4) använder flera sociala 
nätverk.

En tematisk analys, återgiven i tabell 4, ger en lite mer fördjupande och förklarande bild av 
aktiviteten. Analysen genomfördes genom att alla deltagares fritextsvar sammanställdes och 
analyserades för att  hitta återkommande teman. Analysen tar hänsyn till subtilare skillnader såsom 
innebörd, tonläge och sammanhang som inte framgår av en frekvensanalys.

Av intresse även här är främst de högsta respektive lägsta fjärdedelarna (Q4 samt Q1) men även det 
totala stickprovet (Q1-Q4) är av intresse för jämförelse.

Tabell 4. Tematisk anaalys av fritextsvar över lägsta och högsta fjärdedelar (Q1 och Q4) samt 
totala stickprovet (Q1-Q4)

Q1-Q4 (0-100%) Facebook är ett bra sätt att hålla sig uppdaterad med vänner och familj, 
men också i mindre utsträckning interagera med dessa. Huvudsakligen 

ägnar man sig åt att ta del av andras information, men även att dela med 
sig av information är givande. Man använder sig av Facebook av vana, 

som ett tidsfördriv eller för att bibehålla relationer med sina mer 
avlägsna bekantskaper.

Q4 (75-100%) Genomgående beskrivs användningen av Facebook i positiva ordalag. 
Att använda Facebook skapar värde - det är roligt, det förenklar och det 

fördjupar/nyanserar kontakt med familj och vänner. Det finns många 
aktiviteter att hänge sig åt på Facebook och man ägnar sig gärna åt flera 

av dessa. Att aktivt skapa och dela med sig av innehåll, till exempel 
statusmeddelanden och bilder, ger stor behållning.

Q1 (0-25%) Facebook fungerar som ett slags ersatz-medium. Att använda Facebook 
är nödvändigt för att hålla sig uppdaterad eftersom allt större del av 
sociala interaktioner övergår dit. Upplevd social press är en stark 

drivkraft. Man ägnar sig inte åt flera olika aktiviteter utan fokuserar på 
det mest nödvändiga. Att passivt konsumera innehåll, till exempel att 

titta på andras bilder, är mer givande än att skapa och dela.
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Diskussion

Den första hypotesen, samband mellan personlighet och grad av aktivitet, får anses vara styrkt vad 
gäller deltagarna i denna studie. Deltagare med en högre grad av vänlighet är mer aktiva på OSN än 
genomsnittet i stickprovet. Vad gäller den andra hypotesen - samband mellan personlighet och typ 
av aktivitet - finns även här signifikanta skillnader. Deltagare med högre grad av vänlighet är 
benägna att vara mer socialt  aktiva på OSN än genomsnittet. Det kan konstateras ett samband 
mellan deltagarnas personlighet och deras bruk av OSN.

Något som bör upprepas är att dimensionen vänlighet inte avser vänlighet i samma hänseende som i 
vardagligt tal, utan definieras inom femfaktormodellen snarare genom ett flertal prosociala 
predispositioner. Sådana predispositioner inkluderar att vara tillmötesgående och fungera bra i 
grupp (McCrae & John, 1992). Personer med en högre grad av vänlighet, i kontext av BFI, tenderar 
komma överens bättre med andra människor och tenderar värdera relationer mer än andra. Detta 
kan möjligen fungera som en förklaring till varför ”vänligare” personer är mer aktiva. En alternativ 
möjlighet är att mer aktiva personer tenderar svara missvisande i detta hänseende när de fyller i 
BFI-formulär, men något stöd för detta finns inte i tidigare forskning.

Utfallet är för dimensionen vänlighet inte förväntat men inte heller särskilt förvånande - det ter sig 
fullt rimligt att vänlighet kan tänkas spela in i sociala sammanhang. Däremot är det 
anmärkningsvärt att några signifikanta skillnader inte kunde uppmätas för dimensionerna 
extraversion och öppenhet. Det ligger förstås nära till hands att  dra slutsatsen att  extraversion och 
öppenhet inte spelar in alls för hur vi använder sociala nätverk på nätet. Det ter sig osannolikt med 
tanke på hur starkt  dimensionerna spelar in i sociala sammanhang utanför nätet. En alternativ 
förklaring är att urvalet har haft viss påverkan i detta hänseende. Exempelvis kanske extroverta 
personer i högre utsträckning bortser ifrån annonser på Facebook eller i lägre grad klickar på dessa. 
Det är dock svårt att  uppskatta hur sannolik en sådan förklaring är eftersom de berörda i så fall står 
utanför själva studien varför vi inte äger kännedom om omständigheterna.

Den tredje hypotesen, samband mellan kön och grad av aktivitet, har inte kunnat styrkas. 
Detsamma gäller för den fjärde hypotesen, samband mellan kön och typ av aktivitet. Nollhypotesen 
kan således inte förkastas i vare sig det ena eller det andra fallet.

Det kan konstateras att kvinnorna i denna studie lägger ungefär en tredjedel mer tid på OSN än vad 
män gör, allt annat lika. Vidare har vi sett att det finns signifikanta skillnader i båda riktningar vad 
gäller personlighetsdimensionerna; män har högre nivåer av öppenhet än kvinnor och kvinnor har 
högre nivåer av extraversion än män. Dessa fynd har inget särskilt stöd i det  empiriska underlaget 
kring femfaktormodellen - kvinnor tenderar till exempel inte ha högre nivåer av extraversion än 
män - varför man inte nödvändigtvis bör koppla detta till könstillhörigheten. Det är möjligt att 
kvinnorna i denna studie spenderade mer tid på OSN än männen just på grund av att de har högre 
nivåer av extraversion. Det som talar emot en sådan förklaring är att kvinnorna inte var mer aktiva 
än män och att signifikanta samband mellan extraversion och tid i övrigt inte kunde styrkas.

Anderson et al (2012) drog slutsatsen att effekten av femfaktormodellens personlighetsdimensioner   
föreföll vara blygsam vad gäller bruk av OSN. Ross et al (2009) och Jenkins-Guarnieri (2012) delar 
denna ståndpunkt och i båda studierna uppmättes avsevärt mindre effekter än vad som förväntats. 
Detsamma gäller för denna studie - en signifikant effekt har förvisso observerats, men bara för en 
av fem dimensioner. 
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Fynden hos Anderson et al (2012), Ross et al (2009, Jenkins-Guarnieri et al (2012) och Langstedt 
(2011) är dessutom i stora delar disparata och talar, utöver slutsatsen om femfaktormodellens 
blygsamma inverkan, emot varandra. Dock bör det  understrykas att nyss nämnda studier, såväl som 
den förevarande, har utförts på så olika vis att det är svårt  att jämföra resultaten direkt, varför man 
inte heller bör förkasta någon av studiernas slutsatser. Tvärtom är alla studier belysande på olika vis 
om än begränsade i jämförbarhet.

Vad gäller Langstedt är resultaten i viss mån mer jämförbara. Som tidigare har anförts fann 
Langstedt att personer som har en högre grad av vänlighet är benägna att använda OSN på grund av 
upplevd social press (Langstedt, 2011). Detta kan kontrasteras mot våra fynd, där upplevd social 
press är högre vid lägre aktivitet  på OSN. Upplevd social press är förvisso en relativt vanlig faktor 
jämfört med andra faktorer, men har totalt fyra förekomster i Q1, bara två förekomster i segmenten 
Q2 och Q3 gemensamt och inga alls i Q4. Våra resultat talar sålunda emot Langstedts resultat på 
den punkten.

Sett i förhållande till femfaktormodellen är resultaten intressanta. Det är sant att nollhypoteserna i 
flera fall inte kunde förkastas. Det är också sant att betydligt  färre samband än vad man kunde ha 
förväntat sig (exempelvis vad gäller extraversion) kunde styrkas genom denna studie. Det är i sig 
dock ingen nackdel vad gäller kopplingen till de bakomliggande teorierna - särskilt 
femfaktormodellen - eftersom avsaknaden av samband kan problematiseras i sig.

Om personligheten påverkar oss både på och utanför nätet borde ett starkare samband föreligga. 
Inom ramen för femfaktormodellen karaktäriseras en utåtriktad personlighet nära nog utan undantag 
med en hög grad av dimensionen extraversion och i mindre utsträckning högre grad av öppenhet 
och vänlighet (McCrae & John, 1992). Det finns bland deltagarna i denna studie ett samband mellan 
vänlighet och aktivitet på OSN. Vad som däremot inte kunnat styrkas är en koppling mellan 
extraversion eller öppenhet och bruk av OSN, vilket kan tyckas borde ha varit  fallet  eftersom dessa 
dimensioner är mest associerade med social aktivitet utanför nätet.

Istället talar resultaten för att personlighetsdimensionerna inom ramen för femfaktormodellen 
sammantaget har en inverkan, men eftersom det bara rör sig om en av fem dimensioner är den liten. 
En möjlig förklaring till detta är att personligheten helt enkelt inverkar förhållandevis lite på hur, 
och hur mycket, man använder OSN. En sådan förklaring skulle vara trovärdig om benägenhet att 
använda OSN (likt Anderson et al, 2012) bedömdes men det ter sig mindre rimligt  vid bedömning 
av aktiviteten på nämnda sociala nätverk både kvantitativt och kvalitativt. Det ter sig helt  enkelt, 
med andra ord, inte sannolikt att vår personlighet inte skulle påverka hur vi uttrycker vår 
personlighet på nätet, när den så tydligt gör det utanför nätet. En annan möjlig förklaring är att 
femfaktormodellen, i kontexten elektroniska sociala nätverk, helt enkelt är otillräcklig.

Att femfaktormodellen är robust har anförts tidigare. Men inga av frågorna i BFI (eller för den 
delen NEO-PI) berör användning av OSN, trots att vi gradvis rör oss mot en framtid där allt fler av 
våra interaktioner sker i digitala fora. Det är därför kanske inte förvånande att BFI ger ett resultat 
inom ramen för femfaktormodellen, som är korrekt i sig, men möjligen missvisande i en tidsålder 
där vi allt oftare uttrycker våra personligheter i elektroniskt format. Med andra ord kan det vara så 
att  personlighet spelar en stark roll i hur vi beter oss i sociala sammanhang, även på nätet, men 
kanske inte på ett sådant vis att det adekvat kan bedömas med BFI.
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Detta utesluter inte att beteendet  kan förklaras av alternativa personlighetsteorier, exempelvis 
genom det behavioristiska perspektivet som diskuterats tidigare. Sett ur en behavioristisk synvinkel 
kan man argumentera för att  de skillnader som uppmätts i denna studie beror på att deltagarna 
reagerar på olika stimuli. Om till exempel uppmärksamhet är önskvärt för en deltagare kan det leda 
till att deltagaren ägnar sig mer åt sådana aktiviteter som tenderar leda till uppmärksamhet. Detta 
skulle exempelvis kunna förklara varför deltagare som lägger ner mer tid på Facebook också lägger 
mer vikt vid att dela med sig av innehåll såsom bilder och statusmeddelanden för andra att ta del av.

I hänseendet reliabilitet kan denna studie, i alla relevanta hänseenden, upprepas och falsifieras. BFI 
är tillgänglig kostnadsfritt för icke-kommersiell användning. Samtliga frågor som användes vid 
datainsamlingen, samt BFI-instrumentet, redovisas som bilaga (se bilaga A).

Slutsatser

Sammantaget kan man säga att det högsta segmentet (Q4) är producenter av innehåll medan det 
lägsta segmentet (Q1) är konsumenter av innehåll. Segmenten däremellan (Q2 och Q3) är mer 
diversifierade och uppvisar färre kluster; till exempel anger endast ett par att de läser nyheter och en 
annan att den söker inspiration för resor. Här kan man också notera att även om många aktiviteter är 
gemensamma inom och över segment så utvinner individuella deltagare värde ur OSN på olika sätt.

Studiens viktigaste resultat  är att det finns ett positivt samband mellan personlighet och beteende  
på OSN för deltagarna i stickprovet. Detta kan observeras genom att personer med högre värden på 
dimensionen vänlighet inte bara lägger ner mer tid på OSN; använder det till flera olika aktiviteter; 
använder multipla OSN och ägnar sig åt  mer prosociala aktiviteter utan även i att det omvända 
gäller. Det är dock oklart  varför så är fallet, eftersom dessa resultat inte överensstämmer med hur 
femfaktormodellen förutsäger prosocial aktivitet i andra sociala sammanhang.

På samma vis som att man inom ramen för femfaktormodellen kan sätta upp en personlighetsprofil, 
definierat utifrån modellens respektive dimensioner, kring mer utåtriktade personer torde det i ljuset 
av de starka kontraster mellan segmenten som konstaterats vara fullt möjligt att  göra detsamma för 
sociala aktiviteter på nätet. Problematiken ligger främst i att sammanfoga dessa två profiler till en 
gemensam modell - vilket  är nödvändigt  om man ska kunna predicera digital social aktivitet utifrån 
analog sådan eller tvärtom.

Det är här närmast uppenbart att  mer forskning behövs på detta område, kanske särskilt vad gäller 
mätinstrumenten. Här finns flera tänkbara uppslag till framtida studier. Först och främst kan man 
tänka sig att upprepa grunddragen i denna studie men med bredare ansats, och då kanske med den 
mer omfattande NEO-PI-R istället för BFI. Vidare är genusaspekten intressant eftersom det går att
konstatera att det finns könsskillnader, men inte förklara dessa inom ramen för denna studie.
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Bilaga A: Formulär för datainsamling

Formuläret som användes vid datainsamling återges nedan. Vissa delar av formuläret 
(t.ex. dynamiska svarsalternativ i förekommande fall) kan inte återges i detta format. 
Dessa delar saknar dock relevans för frågeställningen i sig.
________________________________________________________________________

Nedan finner du ett antal frågor. Det tar bara några minuter att besvara alla. Följ bara 
instruktionerna och svara så uppriktigt du kan så får du resultatet av testet omedelbart 
efter att du är färdig.

Dina svar kommer också ingå i en studie om sociala nätverk och personlighet vid Blekinge 
Tekniska Högskola. Dina svar är helt anonyma och kan inte kopplas till dig.

Vilken könstillhörighet har du?
(  ) Man (  ) Kvinna (  ) Annan/vill ej uppge

Hur gammal är du?
(  ) år

Använder du flera sociala nätverk (t.ex. Twitter, Instagram)?
(  ) Ja (  ) Nej

Beskriv med några meningar varför du använder Facebook

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

Hur många timmar per dag använder du Facebook?
(  ) timmar

Här är ett antal egenskaper som kanske eller kanske inte stämmer in på dig. Instämmer du 
till exempel i att du är någon som tycker om att umgås med andra? Välj en siffra för varje 
påstående för att ange hur mycket påståendet stämmer eller inte stämmer, där 0 är inte 
alls och 4 är helt och hållet. Det finns ingen tidsgräns för att fylla i testet, svara enligt det 
alternativ du först kommer att tänka på, och tänk inte alltför länge på varje påstående.

Jag använder Facebook för att...

1. Dela information (status, bilder m.m.) om mig själv
2. Ta del av information (status, bilder m.m.) om mina vänner
3. Hålla kontakt med vänner
4. Hitta nya vänner
5. Kommentera andras bilder, status m.m.
6. Följa mina intressen (t.ex. skådespelare, varumärken)

(  )
(  )
(  )
(  )
(  )
(  )
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Jag ser mig själv som någon som…

1. Är pratsam
2. Tenderar att hitta fel hos andra
3. Gör ett grundligt jobb
4. Är deprimerad, nere
5. Är originell, kommer med nya idéer
6. Är reserverad
7. Är hjälpsam och osjälvisk mot andra
8. Kan vara något vårdslös
9. Är avspänd, hanterar stress väl
10. Är nyfiken på många olika saker
11. Är full av energi
12. Startar gräl med andra
13. Är pålitlig i arbetet
14. Kan vara spänd
15. Är sinnrik, en djup tänkare
16. Sprider mycket entusiasm
17. Har en förlåtande läggning
18. Tenderar att vara oorganiserad
19. Oroar mig mycket
20. Har livlig fantasi
21. Tenderar att vara tystlåten
22. Är i allmänhet tillitsfull
23. Tenderar att vara lat
24. Är känslomässigt stabil, blir inte upprörd så lätt
25. Är uppfinningsrik
26. Har en självhävdande personlighet
27. Kan vara kall och distanserad
28. Framhärdar tills uppgiften är slutförd
29. Kan vara lynnig
30. Värdesätter konstnärliga, estetiska upplevelser
31. Är ibland blyg, hämmad
32. Är omtänksam och vänlig mot nästan alla
33. Gör saker effektivt
34. Förblir lugn i spända situationer
35. Föredrar rutinarbete
36. Är utåtriktad, sällskaplig
37. Är ibland ohövlig mot andra
38. Gör upp planer och fullföljer dem
39. Blir lätt nervös
40. Tycker om att reflektera, leka med idéer
41. Har få konstnärliga intressen
42. Tycker om att samarbeta med andra
43. Blir lätt distraherad
44. Har en utvecklad smak för konst, musik eller litteratur

(  )
(  )
(  )
(  )
(  )
(  )
(  )
(  )
(  )
(  )
(  )
(  )
(  )
(  )
(  )
(  )
(  )
(  )
(  )
(  )
(  )
(  )
(  )
(  )
(  )
(  )
(  )
(  )
(  )
(  )
(  )
(  )
(  )
(  )
(  )
(  )
(  )
(  )
(  )
(  )
(  )
(  )
(  )
(  )
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