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Sammanfattning 
I denna undersökning med (N=255) deltagare undersöktes sambanden mellan strategier 

för socialt självbedrägeri, narcissistiska personlighetsdrag, uppmärksamhetssökande samt 

personers subjektiva uppfattning av generell självkänsla på plattformen Facebook. Vidare 

undersöktes dessa aspekters samband med mängd tid spenderad på Facebook samt antal 

vänner på Facebook. Ett mätinstrument konstruerades för att fånga två huvuddimensioner 

för socialt självbedrägeri, situating och persuasive enligt Roy Dings (2017) teori. En 

exploratorisk faktoranalys resulterade i endast en dimension och tre multipla 

regressionsanalyser visade att de tre aspekterna predicerade användandet av strategier för 

socialt självbedrägeri där narcissistiska personlighetsdrag var starkast kopplat. Låg 

självkänsla var kopplat till att personer spenderade mer tid på Facebook och narcissism 

till att ha ett större antal vänner på Facebook. Det visade sig även att personer oavsett 

ålder använde sig av strategier för socialt självbedrägeri på Facebook i ungefär samma 

utsträckning. Avslutningsvis diskuteras begränsningar och uppslag för framtida forskning. 

Nyckelord 
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Abstract 

This study with (N=255) test subjects, examined the relations between strategies for 

social self-deception, narcissistic personality traits, attention-seeking and the test subjects' 

perceived self-esteem on Facebook. Furthermore, it examined how these three aspects 

related to time spent on Facebook and number of friends on Facebook.  

A measuring tool was constructed to capture two main dimensions - 'situating' and 

'persuasive', as per Roy Dings (2017) theory. An exploratory factor analysis resulted in 

only one dimension, and three multiple regression analyses showed that the three aspects 

did predict the usage of strategies for social self-deception, with narcissistic personality 

traits being the strongest predictor. Low self-esteem correlated to spending more time on 

Facebook, and narcissism correlated to having a higher number of friends on Facebook. 

Another discovery was that people, regardless of age, were nearly equally likely to use 

strategies for social self-deception on Facebook. Finally, limitations and suggestions for 

future studies are discussed. 

Keywords 
Self-deception, social self-deception, narcissism, attention-seeking, self-esteem, social 

media, Facebook 
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Socialt självbedrägeri på sociala medier – Narcissistiska personlighetsdrag, 

uppmärksamhetssökande, generell självkänsla och socialt självbedrägeri på Facebook 

Självbedrägeri, d.v.s. individens förmåga att ljuga för sig själv medvetet eller omedvetet har 

inom psykologisk och filosofisk forskning fram till idag beskrivits ur ett evolutionärt perspektiv 

som en intrapersonell kognitiv process inom individen eller som en kognitiv skevhet (von 

Hippel & Trivers, 2011) och inte som en interpersonell kognitiv process, socialt självbedrägeri 

som inbegriper andra människor. Självbedrägeri betraktas som dels en positiv mänsklig 

förmåga med gynnsamma effekter som t.ex. framgångsrika kärleksrelationer eller karriär men 

även som orsaken till problem på längre sikt som t.ex. att avvisas av en potentiell partner eller 

bli avskedad p.g.a. inkompetens. 

I dagens allt mer digitaliserade samhälle sker kommunikation och interaktion mellan människor 

i allt större utsträckning på internet och sociala medier via datorer och mobiltelefoner. 

Människor tillbringar allt mer tid med sociala medier på bekostnad av fysisk interaktion och 

verbal kommunikation. Kommunikation via internet ger den enskilde individen större 

möjligheter till fler och snabbare kontakter men även möjlighet att välja, forma och påverka en 

selektivt utvald interaktionsgrupp, allt utifrån den enskilda individens specifika behov (Dings, 

2017). I dagsläget diskuteras hur individen påverkas av kommunikation utan fysisk kontakt och 

med ett obegränsat informationsflöde när det gäller t.ex. ensamhet/isolering, anonymitet, 

selektiva informationsflöden, relativism, polarisering och faktaresistens (Wikforss, 2017). 

Mängd tid spenderad med sociala medier varierar dock mellan individer beroende på t.ex. 

personlighetstyp och subjektivt upplevda mentala tillstånd. Utåtriktade personer kanske 

tillbringar mindre tid på internet och mer tid med fysiska möten medan personer med låg 

självkänsla tillbringar mer tid på internet och mindre tid med att träffa andra personer fysiskt, 

eller vise versa. I ljuset av detta kan frågor ställas huruvida självbedrägeri eventuellt också kan 

vara en interpersonell process i en social kontext samt direkt gynnad av att kommunikationen 

mellan människor idag i stor utsträckning sker via sociala media. Kan denna nya form av 

kommunikation och interaktion öka individens tendens att ignorera verkligheten genom att på 

sociala medier använda strategier för att upprätthålla ett etablerat självbedrägeri? Vilka 

personlighetstyper tillbringar mer tid på sociala medier jämfört med andra och vilka 

personlighetstyper är således mer benägna att använda strategier för ett socialt självbedrägeri 

på sociala medier? Att identifiera det sociala självbedrägeriet, dess arena och eventuella 

målgrupper är viktigt för att i förlängningen förstå detta fenomens positiva eller negativa 

konsekvenser för den enskilde individen eller i ett socialt sammanhang. 

Intrapersonellt självbedrägeri 

Självbedrägeri definieras som en psykologisk försvarsmekanism hos individen som präglas av 

förnekelse och bortrationaliseringar av verkligheten samt projektioner i syfte att bibehålla den 

egna självbilden (Trivers, 2000). Teorin om självbedrägeri mynnar ur Social theory som beaktar 

förklaringar till människans relation till världen, sociala strukturer, sociala normer och hur dessa 

relationer etableras över tid (Harrington, 2005). Självbedrägeri är vidare en tendens att ljuga för 

sig själv, ett informationsflöde inom individen som är subjektivt förvrängt och som där igenom 

färgar interaktionen med omvärlden. Självbedrägeri sker kontinuerligt och ses som en normal, 

livslång mänsklig tendens, aktualiserad i vardagligt liv (Trivers, 2011). Experiment har visat att 

ett självbedrägeri inte nämnvärt påverkas av upprepade avslöjanden (Chance, Gino, Norton & 

Ariely, 2015). Självbedrägeri beskrivs som både medvetet och omedvetet vilket innebär att 

individens motiv inte alltid innebär att medvetet föra sin omgivning bakom ljuset. Vid ett 

omedvetet självbedrägeri tror individen själv på den information som han/hon förmedlar till sin 

omgivning, trots att informationen (t.ex. en persons betydelse i ett visst sammanhang) är falsk. 
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Ett omedvetet självbedrägeri leder även till att explicita lögner riktade mot omgivningen 

uppfattas som mer troliga jämfört med ett medvetet självbedrägeri (Gruenewald, 1997). Sann 

information lagras i det omedvetna och falsk information i det medvetna delarna av hjärnan. 

Anledningen till denna informationsseparering är att individens trovärdighet som ”lögnare” 

stiger om vetskapen om den sanna informationen är dold i det omedvetna (Trivers, 2011). I 

andra fall kan självbedrägeri bestå i inbillade intentioner då individen inte insett vad som t.ex. 

ligger bakom ett visst beslut eller vilka drivkrafter som styr individen i en viss riktning (Trivers, 

2000). 

Andra filosofiska förklaringar till att människor tenderar att lura sig själva beskriver 

självbedrägeri som ett skydd mot olika former av trauman som drabbar människan (Sharot, 

Riccardi, Raio & Phelps, 2007). Empirisk forskning har samtidigt visat att individer som i högre 

utsträckning hängav sig åt självbedrägeri rapporterade signifikant högre självkänsla och 

välbefinnande jämfört med de som levt mer i samklang med verkligheten (Epley & Whitchurch, 

2008; Erez, Johnson & Judge, 1995). En förklaring till självbedrägeriets existens är evolutionär. 

Individer med större förmåga till självbedrägeri och positiva illusioner (Taylor & Armor, 1996) 

skulle i ett evolutionärt perspektiv ha haft större chans till överlevnad vid ett naturligt urval 

jämfört med individer med en mer realitetbaserad strategi (von Hippel & Trivers, 2011). Teorin 

har emellertid ifrågasatts under åren dels för det evolutionistiska perspektivet men även för 

avsaknaden av en social komponent (Frey & Voland, 2011; Khalil, 2011; Mercier, 2011). Andra 

liknande exempel på strategier kopplade till adaption är t.ex. kognitiv dissonansreduktion, 

egoboosting och ingrupp-bias (Rosenzweig, 2016). Att bedra sig själv kan i förlängningen 

innebära kostnader för individen. Empiriska studier har funnit evidens för människors 

självbedrägeri som t.ex. en falsk övertro hos personer angående deras kompetens som bilförare 

(Xu, Li & Jiang, 2014). En generell uppfattning hos personer som presterade genomsnittligt var 

att de egentligen presterade bättre jämfört med genomsnittet (Alicke & Sedikides, 2009). Vidare 

tenderade människor att identifiera sitt eget ansikte på foton som var betydligt attraktivare 

jämfört med personens verkliga ansikte (Epley & Whitchurch, 2008). I ett experiment fann 

Adams och medarbetare att män med stark homofobi var de som reagerade med upphetsning 

då sex mellan två män visades jämfört med män utan homofobi (Adams, Wright & Lohr, 1996). 

Trivers (2000) pekade även på allvarliga konsekvenser till följd av individers självbedrägeri i 

en större nationell omfattning som t.ex. en flygolycka i Florida (Trivers & Newton, 1982) och 

NASAs missöde med den amerikanska rymdfärjan Challenger (Feynman & Leighton, 1988). 

Viss forskning har dock pekat på att självbedrägeri även kan vara en interpersonell process där 

interaktion människor emellan kan ha påverkat ett självbedrägeri (Lord, Ross & Lepper, 1979; 

von Hippel & Trivers, 2011). 

Socialt självbedrägeri 

Socialt självbedrägeri definieras och beskrivs av Roy Dings (2017) som ett fenomen som 

involverar en process bestående av motivation och intention, som resulterar i ett självbedrägligt 

slutgiltigt tillstånd. Ett tillstånd som kan forma en ny övertygelse eller bekräfta en redan 

etablerad övertygelse eller attityd. Om det intrapersonella självbedrägeriet enbart involverar 

den enskilda individen så är det sociala självbedrägeriet en process som involverar andra 

människor. Självbedrägeri i ett socialt sammanhang besvarar snarare frågan; varför bedrar vi 

oss själva? till skillnad från ett intrapersonellt självbedrägeri som svarar på frågan; vad är 

självbedrägeri? (Dings, 2017). Begreppet socialt självbedrägeri eller interpersonellt 

självbedrägeri beskrevs redan under 1900-talets mitt och en studie fann positiva samband 

mellan olika personlighetsdrag och socialt självbedrägeri, som t.ex. att vara osäker, auktoritär 

eller förtryckande (Monts, Zurcher & Nydegger, 1977). Dings (2017) delar in socialt 
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självbedrägeri i två huvudkomponenter, situating och persuasive som i sin tur kan vara 

negativa, positiva, medvetna eller omedvetna (tabell 1). 

Tabell 1 

Dimensioner för socialt självbedrägeri 

Huvuddimension Positiv / Negativ Medvetet / Omedvetet 

Situating Positiv, genom att söka sig 

till likasinnade 

Situating, positiv, medvetet 

självbedrägeri 

  Situating, positiv, omedvetet 

självbedrägeri 

 Negativ, genom att undvika 

icke likasinnade 

Situating, negativ, medvetet 

självbedrägeri 

  Situating, negativ, omedvetet 

självbedrägeri 

Persuasive Positiv, framföra subjektiv 

sanning 

Persuasive, positiv, medvetet 

självbedrägeri 

  Persuasive, positiv, omedvetet 

självbedrägeri 

 Negativ, undanhålla obekväm 

information 

Persuasive, negativ, medvetet 

självbedrägeri 

  Persuasive, negativ, omedvetet 

självbedrägeri 

Fotnot: Konceptuellt ramverk för socialt självbedrägeri med dess åtta dimensioner enligt Dings (2017). 

Både dimension l och II har vissa likheter med begreppet in-grupp bias som beskrivs som 

individens tendens att favorisera och lita på den egna gruppen samt att misstro andra grupper. 

Skillnaden är dock att den förstnämnda har en tydlig motivation och ett själviskt mål medan 

den senare snarare gynnar det sociala sammanhanget i sig. (Efferson, Lalive & Fehr, 2008). En 

ytterligare dimension, pseudo-social self-deception, som innebär att ett flertal individer verkar 

dela samma typ av självbedrägeri fast de i själva verket inte har någon social påverkan på 

varandra. Denna dimension behandlas inte i denna undersökning, se Dings (2017) för en mer 

detaljerad beskrivning. 

Människor i vår omgivning blir således enligt Dings (2017) själva förutsättningen/verktyget för 

att vi ska kunna bekräfta och befästa vårt självbedrägeri. För att skydda vårt självbedrägeri från 

att ifrågasättas av oss själva (självreflektion) eller andra har vi även behövt skapa strategier. En 

sådan strategi är t.ex. att enbart söka och ta till sig information som stödjer och bekräftar den 

information eller kunskap som individen redan har, om sig själv eller om omvärlden (von 

Hippel & Trivers, 2011). Denna bekräftelsebias eller kognitiva skevhet (Wason, 1960) utgör en 

viktig skyddsmekanism för individens självbedrägeri och utgör en gemensam nämnare mellan 

teorierna, intrapersonellt respektive interpersonellt självbedrägeri (Dings, 2017; von Hippel & 

Trivers, 2011). 

Merparten av forskningen idag rörande självbedrägeri har utgått ifrån självbedrägeri som en 

intrapersonell process d.v.s. att självbedrägeri har skett inom individen oberoende av något 

socialt sammanhang med fokus på kognitiv och perceptuell bias som t.ex. misstolkningar, 

selektiv uppmärksamhet eller selektiv evidensinsamling (Deweese-Boyd, 2012; Gorelik & 
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Shackelford, 2011; Heine, 2011). Det har således förbisetts att självbedrägeri kan ha en social 

komponent (Mele, 2001). Mycket av forskningen rörande självbedrägeri har även fokuserat på 

självbedrägeri som en kollektiv process där individer med till synes samma motivation, 

uppfattning eller intention har strävat mot ett gemensamt mål. I dessa fall är frågan om det 

egentligen handlade om ett socialt självbedrägeri istället för ett intrapersonellt självbedrägeri. I 

ett försök att förena befintlig forskning gällande självbedrägeri istället för att ersätta befintlig 

forskning föreslår Dings (2017) ett nytt koncept för att belysa hur självbedrägeri kan förstås ur 

ett socialt perspektiv. 

Självkänsla, självbedrägeri och sociala medier 

Självkänsla definieras som individens generella, subjektiva och känslomässiga uppfattning av 

det egna jagets värde (Hewitt, 2009). Självkänsla är den positiva eller negativa värdering en 

person gör av jaget (Smith, Mackie & Claypool, 2014). Enligt den evolutionära synen på 

självbedrägeri som en adaptiv förmåga hos individen (Lockard & Paulhus, 1988) finns det skäl 

att misstänka att självbedrägeri leder till en positiv självuppfattning vilket ökar individens 

välbefinnande (Erez, Johnson & Judge, 1995; von Hippel & Trivers, 2011). I en 

sammanfattande studie om hur kognitiva processer som t.ex. positiva illusioner (som kan liknas 

vid självbedrägeri) pekade resultaten på både fysisk och psykiskt bättre välbefinnande och 

högre självkänsla (Taylor, Kemeny, Reed, Bower & Gruenewald, 2000). Sambanden mellan 

självkänsla och självbedrägeri är enligt Trivers (2011) beroende på om självkänsla betraktas 

som en- eller tvådimensionell, explicit eller implicit. Studier har visat att de individer som 

skattade högt på både implicit och explicit självkänsla var de som i större utsträckning bedrog 

sig själva. Detta eftersom personer som framgångsrikt bedrog sig själva också var de som erhöll 

framgång enligt det evolutionistiska perspektivet (Jordan, Spencer & Zanna, 2003), och därför 

med stor sannolikhet skattade sin självkänsla som hög (von Hippel &Trivers, 2011). Även 

samband mellan hög självkänsla, narcissism och självbedrägeri har identifierats. Personer med 

narcissistiska personlighetsdrag och således en stark tilltro och fokusering till det egna jaget 

tenderade att missa kritik från andra och därigenom etablerades en subjektiv hög självkänsla 

baserad på självbedrägeri (Rose, 2002). Studier har vidare funnit samband mellan interaktion 

på sociala medier och självkänsla. Speciellt positiv feedback via sociala medier har visat sig 

höja självkänslan och det allmänna välbefinnandet, speciellt hos unga personer (Ellison, 

Steinfield & Lampe, 2007; Gonzales & Hancock, 2011; Valkenburg, Peter & Schouten, 2006). 

Ytterligare studier har visat på andra resultat. Personer som skattade lågt på självkänsla och 

samtidigt högt på narcissistiska personlighetsdrag var mer aktiva på Facebook (Mehdizadeh, 

2010). 

Samband mellan subjektiv självkänsla och socialt självbedrägeri har inte identifierats inom 

aktuell vetenskaplig litteratur. 

Narcissism, självbedrägeri och sociala medier 

Narcissism definieras som självbeundran eller överdriven självupptagenhet 

(Nationalencyklopedin, 2018). Personlighetsdraget beskriver en individ som grandios, jag-

fokuserad, manipulativ samt i stort behov av beundran från andra och fokusering på egen 

framgång (Leit, 2016; Morf & Rhodewalt, 2001). 

Forskning har visat att narcissism hos individer generellt har ökat mellan åren 1982-2006 

(Twenge, Konrath, Foster, Keith Campbell & Bushman, 2008). Senare forskning har även pekat 

på ökad narcissism hos individer som använt sociala medier. T.ex. visade en metaanalys att 

antalet vänner på Facebook predicerade narcissism (Carvalho & Pianowski, 2017). Vidare fann 
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en annan studie positiva samband mellan mängd tid spenderad på sociala medier och 

narcissism. Urvalet i denna undersökning var dock relativt litet (Mehdizadeh, 2010). Det har 

även visat sig att statusuppdateringar på Facebook både manifesterade och predicerade 

narcissistiska personlighetsdrag hos användare (Garcia & Sikström, 2014). Narcissism har även 

visat sig ha predicerat självpresenterande aktivitet som t.ex. frekvensen av statusuppdateringar 

och antal profilbildsuppdateringar på Facebook (Ong, Ang, Ho, Lim, Goh, Lee & Chua, 2011). 

Denna studie är ett av flera exempel på korrelationsstudier som undersöker narcissistiska 

tendenser hos individen. Frågan blir då huruvida narcissism leder till vissa beteenden på sociala 

medier eller om sociala medier genererar självcentrerade beteenden. Motsatsen till ovan 

nämnda resultat visade sig i en undersökning utförd med personer ur millenium-generationen. 

I denna studie fann författarna inte att antal vänner, tid spenderad på sociala medier, antal 

uppdateringar och selfies predicerade narcissism per se utan snarare var en generationsfråga 

(Bergman, Fearrington, Davenport & Bergman, 2011). 

Narcissism har även visat sig i viss utsträckning haft samband med självbedrägeri. Personer 

med manipulativa personlighetsdrag hade signifikant större benägenhet att dels ha ljugit i 

vardagssituationer men också att ha ljugit för sig själva jämfört med personer utan manipulativa 

personlighetsdrag (Gozna, Vrij & Bull, 2001). En ytterligare studie fann att hög självkänsla 

förstärkte associationerna mellan narcissism och välbefinnande, men inte med självbedrägeri 

(Rose, 2002). I ytterligare en studie fann författarna att personer som skattade högt på 

narcissistskalan också stod för högre nivåer av självbedrägeri jämfört med de personer som 

hade högre grad av psykopatiska samt machiavelliska personlighetsdrag (Jones & Paulhus, 

2017). Förutsatt att det sociala självbedrägeriet baseras på interpersonell interaktion enligt 

Dings (2017) samt erhålls via selektiva val av en interaktionsgrupp eller manipulering av 

densamma kan även det interpersonella självbedrägeriet befaras ha kopplingar till narcissistiska 

personlighetsdrag. Äldre forskning har funnit att människor ljög dels för att få andra människor 

i sin omgivning att anpassa sig till ett etablerat självbedrägeri, men också för att stötta ett 

befintligt självbedrägeri. Dessa tendenser återspeglade klassiska drag hos individer med 

narcissistiska personlighetsdrag och kopplade narcissism till ett självbedrägeri baserat på ett 

socialt sammanhang (Ford, 1999; Horowitz & Arthur, 1988). 

Uppmärksamhetssökande, narcissism och sociala medier 

Uppmärksamhetssökande definieras som ett personlighetsdrag där en person beter sig på ett sätt 

som genererar uppmärksamhet från andra personer och som i och med detta innebär att 

personen hamnar i rampljuset eller erhåller ett godkännande från andra i något avseende (Burns, 

2008). Ett av de vanligare karaktärsdragen hos individer med narcissistiska personlighetsdrag 

är ett överdrivet behov av uppmärksamhet (Leit, 2016; Zondag, 2013). Forskning har visat på 

positiva samband mellan antalet publicerade selfies (självporträttsfoton) och 

uppmärksamhetssökande personlighetsdrag (även med narcissism) (Charoensukmongkol, 

2016). Forskning har också visat att personer med uppmärksamhetssökande och narcissistiska 

personlighetsdrag publicerade omedvetet färre självbeskrivande ord så som ”jag” eller” mig” i 

syfte att istället erhålla mer uppmärksamhet via t.ex. utmanande bilder på sig själva på sociala 

medier (DeWall, Buffardi, Bonser & Campbell, 2011). 

Även samband mellan subjektiv självkänsla och uppmärksamhetssökande personlighetsdrag 

har identifierats. En låg självkänsla hos personen kunde kompenseras genom ett ökat behov av 

uppmärksamhet (Wickstrom & Fleck, 1983). Samband mellan internetbaserad kommunikation 

och interaktion samt personlighetsdrag kopplade till egocentrering samt bekräftelsebehov har 

också identifierats (DeWall, 2011). Även positiva samband mellan uppmärksamhetssökande 

personlighetsdrag och mängd aktivitet på sociala medier (Mehdizadeh, 2010). När det gäller 



Socialt självbedrägeri på sociala medier  9 

   

samband mellan uppmärksamhetssökande personlighetsdrag, självbedrägeri och socialt 

självbedrägeri är forskningen bristfällig. Det är dock rimligt att misstänka samband mellan 

socialt självbedrägeri och uppmärksamhetssökande personlighetsdrag. Detta eftersom ett 

socialt självbedrägeri erhåller bekräftelse via social interaktion och kräver betydande respons 

från omgivningen vilket i sin tur torde trigga individen till att söka uppmärksamhet. 

Sociala medier och självbedrägeri 

Sociala medier beskrivs som ett samlingsnamn för kommunikationskanaler som tillåter 

användare att kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud 

(Nationalencyklopedin, 2018). Exempel på plattformar inom sociala media är Facebook, 

Twitter, Instagram och Snapchat. Facebook har fram till idag varit den i särklass största 

plattformen på sociala media med 1.32 miljarder användare globalt (Facebook statistics, 2018). 

Plattformar som t.ex. Facebook används företrädelsevis i mobiltelefoner, s.k. smarta telefoner. 

I USA använde 67% av amerikanarna en smart telefon 2015 (Duggan, 2015). Intresset för 

forskning gällande sociala mediers påverkan, både positiv och negativ på individens 

kommunikation, interaktion och beteende i en icke fysisk verklighet har ökat under det senaste 

decenniet. I en studie fann författarna diskrepans mellan verklighet och självpresentation på 

sociala medier som t.ex. dejtingsidor där deltagarna ljög om sin ålder, längd och vikt (Hancock, 

Toma & Ellison, 2007). Ett flertal studier har beskrivit sociala medier som en plattform för både 

falsk presentation och marknadsföring av den egna personen (Carpenter, 2012; Michikyan, 

Subrahmanyam & Dennis, 2014; van Dijck, 2013). Vidare fann Utz (2005) att människor på 

sociala medier var engagerade i ett självbedrägeri som inkluderade andra personer och att 

bedrägeriet kunde kategoriseras beroende på vilken motivation som drev bedrägeriet. Det var 

t.ex. mest motiverat att bedra sig själv och därigenom bedra andra när det handlade om hur 

attraktiv en person ansåg sig själv vara (Utz, 2005). Vidare rapporterade Lu (2008) att individer 

som skattade högt på personlighetsdraget sensationssökande predicerade självbedrägeri som 

inkluderade den egna interaktionsgruppen jämfört med de som skattade lågt på 

sensationssökande personlighetsdrag online och förklarade resultaten som en följd av 

möjligheten till bl.a. anonymitet och brist på verbala ledtrådar på internet. Studien mätte dock 

det interpersonella självbedrägeriet med endast två frågor som var direkta vilket med stor 

sannolikhet gav svar som var socialt önskvärda (Lu, 2008). Även omedvetet självbedrägeri 

identifierades i en studie där författarna fann att 71% av deltagarna nekade till att de själva 

bedrog andra vid online interaktion och inte heller ansåg sig ha blivit bedragna av andra 

personer. Samtidigt svarade dessa deltagare, 73% att de ansåg bedrägeri online vara mycket 

vanligt och utbrett. En möjlig förklaring till denna diskrepans kunde enligt författarna vara att 

deltagarna var engagerade i ett självbedrägeri som i sig bedrog omgivningen och gjorde dem 

motiverade till att förneka att de bedrog andra online. Undersökningen fann även att frekventa 

användare av sociala medier tillika var de mest frekventa bedragarna (Caspi & Gorsky, 2006). 

Det sist nämnda bekräftades även av Hancock och medarbetare (Hancock, Thom-Santelli & 

Ritchie, 2004). 

I vårt moderna samhälle fanns den optimala plattformen för bekräftelse och positiv feedback 

av det sociala självbedrägeriet, Facebook (Dings, 2017). Facebook visade sig t.ex. vara en 

plattform där individer själva styrde och formade sin interaktionsgrupp bestående av 

företrädelsevis likasinnade (Garcia & Sikström, 2014). Här kan individen relativt riskfritt 

presentera olika aspekter av det egna jaget (Turkle, 2011) och får även möjlighet att påverka 

sina utvalda vänner till stöd för det egna eventuella självbedrägeriet (Walther, 2007). Studier 

visade också att sociala medier skapade goda förutsättningar för att höja självkänslan och det 

generella välbefinnandet via positiv feedback, t.ex. med erhållna ”likes” (Gonzales & Hancock, 

2011; Valkenburg, Peter & Schouten, 2006). Det finns dock i dagsläget få tydliga evidens för 
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att sociala medier med säkerhet skulle vara kopplat till socialt självbedrägeri jämfört med andra 

typer av fysiska platser där mänsklig interaktion sker, t.ex. på en arbetsplats. Generellt är även 

de studier som utförts rörande sociala medier och självbedrägeri baserade på de klassiska 

teorierna där självbedrägeri definierats som en intrapersonell process (Toma, Hancock & 

Ellison, 2008). Denna undersökning har främst fokuserat på kommunikation och interaktion via 

plattformen Facebook. 

Hypoteser 

Syftet med denna studie var att undersöka sambanden mellan socialt självbedrägeri samt 

narcissistiska personlighetsdrag, subjektivt upplevd självkänsla och individens behov av att 

söka uppmärksamhet. Studien avser att undersöka dessa samband i en social kontext via sociala 

media, företrädelsevis Facebook samt vilka typer av samband som kan påvisas mellan 

narcissistiska personlighetsdrag, generell självkänsla, uppmärksamhetssökande och mängd tid 

spenderad på Facebook enligt följande hypoteser: 

1. Personer med lägre självkänsla använder i större utsträckning strategier för socialt 

självbedrägeri på Facebook jämfört med personer med högre självkänsla 

2. Personer som skattar högre på narcissistiska personlighetsdrag använder i större 

utsträckning strategier för socialt självbedrägeri på Facebook jämfört med personer 

med en lägre grad av narcissistiska personlighetsdrag. 

3. Personer med ett generellt större behov av uppmärksamhet använder mer strategier för 

socialt självbedrägeri på sociala medier jämfört med personer med ett lägre behov av 

uppmärksamhet 

4. Personer med en större grad av narcissistiska personlighetsdrag, 

uppmärksamhetssökande och som har lägre självkänsla spenderar mer tid på Facebook 

jämfört med personer som skattar lågt på narcissistiska personlighetsdrag, 

uppmärksamhetssökande samt har hög självkänsla          

 

Metod 

Deltagare 

I denna studie deltog initialt 258 personer som efter en första genomgång av data reducerades 

till 255 på grund av tre inskickade dubbletter, 57.8% var kvinnor, 41.5% män samt 0.8% annat 

kön. Den yngsta deltagaren var 18 år och den äldsta 78 år (M=44.13, SD= 14.09). Deltagarna 

rekryterades via bekvämlighetsurval via plattformen Facebook samt i mindre omfattning via 

plattformen Twitter. Kravet för att delta i undersökningen var att personen hade ett aktivt 

Facebookkonto. 

Material och procedur 

Det aktuella frågeformuläret skapades med hjälp av ett webbformulär, Google Docs, 

(https://www.google.com/docs/about/) som sedan spreds via en statusuppdatering på Facebook 

till vänner och vänners vänner. Frågeformuläret inleddes med en välkomstsida som förklarade 

kort vad undersökningen gällde, att deltagandet var frivilligt, anonymt och kunde avbrytas 

närhelst deltagaren önskade samt att lägsta åldern för att delta var 18 år. Information gavs även 

om att resultaten behandlades konfidentiellt och inte var avsedd att användas i något 
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kommersiellt syfte (Vetenskapsrådet, 2018). Efter det följde en sida med två demografiska 

frågor, ålder samt kön. Därefter inleddes själva undersökningen som omfattade totalt 63 items 

fördelade på fem webbsidor. På frågeformulärets sista sida erbjöds deltagarna att få ta del av 

undersökningens resultat genom att lämna sin e-postadress, samt kontaktuppgifter till 

försöksledare och ansvarig handledare. Efter ca två veckor lades länken till studien även ut på 

öppna, officiella sidor på Facebook som t.ex. olika studentföreningar och öppna 

diskussionsforum. Undersökningen avslutades efter fyra veckor. Deltagarna i denna 

undersökning erbjöds inte någon ersättning för sitt deltagande. I instruktionerna till deltagarna 

för ifyllandet av påståenden rörande socialt självbedrägeri användes inte begreppet 

”självbedrägeri” explicit. Detta för att undvika negativa associationer. De fyra mätinstrumenten 

som användes redovisas nedan i samma ordning som de presenterades för deltagarna. 

Socialt självbedrägeri 

Detta mätinstrument innehöll 24 items rörande respondentens subjektiva uppfattning om 

kommunikation och interaktion på Facebook. Item 1-12 formulerades för att försöka fånga 

huruvida respondenten ansåg sig föredra att interagera med personer på Facebook som attityd-

och värderingsmässigt liknade dem själva, d.v.s. likasinnade personer som t.ex. ”jag känner 

mig till freds med personer på Facebook som har attityder/inställningar som liknar mina egna”. 

Dessa påståenden förväntades representera dimensionen situating enligt Dings modell för 

socialt självbedrägeri (Dings, 2017) (tabell 1). Item 13-24 formulerades därefter för att fånga 

huruvida respondenten ansåg sig benägen att försöka övertyga eller påverka andra personer på 

Facebook som t.ex. ”Jag tycker ofta att det är ok att framföra en åsikt på Facebook som jag 

verkligen tror på och samtidigt försöka övertyga andra personer om dess korrekthet”. Dessa 

påståenden förväntades motsvara dimensionen persuasive enligt Dings (2017) modell (tabell 

1). Påståenden besvarades på en likertskala där 1 = stämmer inte alls och 5 = stämmer mycket 

bra. För att förbättra reliabiliteten i frågeformuläret togs item 10 bort (tabell 2). För att klargöra 

huruvida data rörande socialt självbedrägeri motsvarade Dings (2017) två dimensioner, 

situating och persuasive utfördes initialt en exploratorisk faktoranalys som redovisas i 

metodavsnittet. 

Narcissistiska personlighetsdrag 

Påståenden rörande narcissistiska personlighetsdrag innehöll totalt nio items och påståenden 

besvarades på en likertskala 1 = stämmer inte alls och 5 = stämmer mycket bra, t.ex. ”andra 

ser mig som en naturlig ledare” eller ”många gruppaktiviteter tenderar att bli tråkiga utan 

mig”. Items hämtades ur Short dark triad, SD3 som innehöll totalt 27 items varav nio speciellt 

formulerade för mätning av narcissistiska personlighetsdrag (Jones & Paulhus, 2014), i 

översättning från engelska till svenska (Linden, Dåderman & Faranis, 2013). Antalet negativt 

omvända items var tre och korrigerades i efterhand. 

Självkänsla 

Detta mätinstrument innehöll tio items och behandlade påståenden rörande respondentens 

subjektiva uppfattning av den generella självkänslan som t.ex. ”jag tycker att jag har en massa 

goda egenskaper” eller ”på det hela taget är jag nöjd med mig själv”. Påståenden skattades på 

likertskala där 1 = stämmer inte alls och 4 = stämmer mycket bra (Rosenberg, 1965), i 

översättning från engelska till svenska (Lindwall, 2011). Den förkortade versionen av 

originalskalan som användes i denna undersökning visade vid tidigare utförda studier på mycket 

god reliabilitet samt konstruktvaliditet (Tinakon & Nahathai, 2012). Antalet negativt omvända 

items var fem och korrigerades i efterhand. 
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Uppmärksamhetssökande 

Detta mätinstrument innehöll elva items som berörde respondentens generella uppfattning om 

sig själv som sökande efter uppmärksamhet och skattades på en likertskala 1 = aldrig och 4 = 

alltid. T.ex.”jag gillar att vara i centrum för uppmärksamhet” eller ”jag blir frustrerad när 

människor inte uppmärksammar mig”. Items valdes ur Millon clinical multiaxial inventory 

MCMI-III (Millon, Millon, Davis & Grossman, 2009). MCMI-III syftade till att mäta graden 

av histrionisk personlighet hos individer där uppmärksamhetssökande personlighetsdrag 

tillsammans med förföriska personlighetsdrag ingick som typiska karaktärsdrag. I detta 

mätinstrument togs item 10 bort för att förbättra reliabiliteten. Frågorna översattes från engelska 

till svenska. Totalt tre items var negativt omvända och korrigerades i efterhand. 

Övriga frågor 

Slutligen ombads deltagarna svara på allmänna frågor om relationsstatus (boendes ensam eller 

med andra personer), uppskattning av tid de spenderade per dygn på Facebook, dels aktiv tid 

(att göra statusuppdateringar, göra ändringar på den egna profilsidan eller kommentera andra 

personers inlägg) eller passiv aktivitet (att läsa och besöka/läsa andra personers sidor och 

inlägg), antal Facebook-vänner, övrig aktivitet på sociala medier (t.ex. Twitter, Instagram, 

Snapchat), åtkomstreglering av den egna profilsidan (endast vänner, vänners vänner eller 

officiell åtkomst). Frågeformuläret avslutades med tre påståenden där deltagarna ombads att 

uppskatta hur de uppfattade andra personers beteende på Facebook rörande tendensen att söka 

sig till likasinnade eller tendensen att påverka andra personer, som t.ex. ”jag tycker att personer 

på Facebook ofta försöker påverka andra personer när det handlar om åsikter, värderingar 

och attityder” Dessa påståenden besvarades på likertskala 1 = stämmer inte alls och 5 = 

stämmer mycket bra. Item nio var negativt omvänd och korrigerades i efterhand. 

RESULTAT 

Antaganden 

Normalfördelning och outliers 

Vid kontroll för normalfördelning av data upptäcktes att mätinstrumentet för självkänsla var 

uppenbart högerskev. Även variablerna aktiva minuter, passiva minuter samt antal vänner på 

Facebook, visade sig vara kraftigt vänsterskeva. Variabeln ålder visade sig slutligen uppenbart 

bimodal. Baserat på dessa resultat standardiserades samtliga variabler. Vid kontroll av outliers 

för transformerade värden upptäcktes 14 extremvärden > 3.29 i variablerna antal vänner, aktiva 

minuter samt passiva minuter på Facebook. Regressionsanalyserna utfördes därför både med 

och utan outliers. Resultatet visade dock endast marginella skillnader. För total mängd tid 

spenderad på Facebook utan outliers R2= .28 och med outliers R2=.30. För antal vänner på 

Facebook utan outliers R2= .37 och med outliers R2= .36. Beslut togs därefter att inte ta bort 

extremvärden eftersom dessa inte berodde på felaktiga data utan snarare var rimliga värden i 

det aktuella sammanhanget. 

Linjäritet och homoskedasticitet 

Samtliga transformerade variabler visade normalfördelade residualvärden, homoskedasticitet 

och linjära samband. Ett spridningsdiagram visade att även oberoende variabeln självkänsla i 

relation till beroende variabel socialt självbedrägeri (som visat sig vara kraftigt vänsterskev) 

hade ett godkänt linjärt samband. 
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Multikolliniaritet 

Prediktorerna visade inga tecken på multikolliniaritet och condition index fann inga värden >30. 

VIF var <10 och låg på ett spann mellan .11-.34. Toleransen var > .2 och låg mellan .43- .90. 

Faktoranalys 

För att testa huruvida Dings (2017) hypotes om socialt självbedrägeri med två 

huvuddimensioner, situating och persuasive erhållits via ovan beskrivna frågeformulär: 

frågorna 1-24 (tabell 2) utfördes en explorativ faktoranalys. Inledande Kaiser-Meyer-Olkin-test 

antydde goda förutsättningar för att faktorisera erhållna data, (KMO= .747; Bartlett´s Test of 

sphericity ꭕ2 (276) = 1544.84 p< .001). Principal Axis Factoring, PAF i kombination med direct 

oblimin rotation samt två förvalda faktorer genererade sju faktorer med egenvärde > 1 (4.06, 

3.03, 2.02, 1.50, 1.31, 1.19, 1). Baserat på antalet deltagare > 200 togs endast laddningar > .36 

i beaktande (Stevens, 2012). Vidare indikerade även scree-plot grafen mellan 4-7 faktorer. 

Slutligen visade laddningsdiagrammet, ”loading plots” att frågorna rörande socialt 

självbedrägeri i frågeformuläret inte tydligt utgjordes av två faktorer efter extraktion och 

rotation utan snarare sammanföll under en och samma faktor vilken förklarade totalt 43% av 

variansen. Baserat på dessa testresultat som indikerade ett allt för stort antal faktorer då 

frågeformuläret endast innehöll 24 items togs beslutet att hantera items i socialt självbedrägeri 

under en gemensam faktor vid fortsatta analyser. I tabell 2 redovisas laddningarna för faktor 1, 

identifiering av likasinnade respektive faktor 2, önskan att påverka andra baserat på Dings 

(2017) två dimensioner, situating och persuasive. Vidare redovisas reliabilitet, medelvärde, 

standardavvikelse, korrelationer samt signifikans för samtliga mätinstrument i tabell 3. 

Korrelationer för socialt självbedrägeri redovisas i appendix 1. 
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Tabell 2 

Mönstermatris med laddningar för en tvådimensionell modell vid socialt självbedrägeri 

Fråga Identifiera 

likasinnade 

Önskan att påverka 

andra 

1. Personer som jag vet har helt andra åsikter i viktiga frågor jämfört med mig kommunicerar jag gärna med 

på Facebook* 

.29 .14 

2. Det känns tryggt att ha en diskussion med personer på Facebook som har ungefär samma värderingar och 

åsikter som jag själv har 
.30 -.39 

3. Jag kommunicerar/interagerar oftast med personer på Facebook som har intressen som liknar de som jag 

själv har 

.16 -.30 

4. Jag känner mig tillfreds med personer på Facebook som har attityder/inställningar som liknar mina egna .40 -.30 

5. Om någon gör ett inlägg eller skriver en kommentar som jag inte gillar eller inte stödjer på min Facebook-

sida så argumenterar jag oftast starkt emot eller raderar kommentaren/inlägget 

-.10 -.45 

6. Jag störs ej av att personer på min Facebook-sida inte tycker som jag i en fråga som handlar om värderingar* -.01 -.21 

7. Jag brukar oftast ignorera personer på Facebook som ifrågasätter mina åsikter, min inställning eller min 

person 

.30 .06 

8. Jag brukar oftast ge positiv feedback t.ex. genom att ”gilla” andra personers åsikter, ståndpunkter då dessa 

stämmer väl överens med mina egna åsikter/ståndpunkter 
-.14 -.56 

9 Om jag upptäcker att någon på min vänlista radikalt ändrat sina åsikter och dessa åsikter inte 

överensstämmer med mina åsikter väljer jag oftast att blockera denna person 

.25 -.17 

10. Jag söker företrädelsevis efter eller går med i grupper på Facebook där personer med olika åsikter kan 

diskutera fritt* 

.04 .35 

11. Mina vänner på Facebook har över lag samma bakgrund som jag själv har .33 .03 

12. Om jag skapar ett ”event” på Facebook t.ex. en middagsbjudning så bjuder jag helst de personer som har 

ungefär samma intressen, attityder och värderingar som jag själv och därför passar bra tillsammans 
.41 -.20 

Fotnot: *= negativt omvända items. Extraktionsmetod, Principal Axis Factoring med direct oblimin rotation samt två potentiella faktorer, 1= situating, 

2=persuasive. Faktorladdningar > .36 markerade med fet stil. 
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Tabell 2 forts. 

Mönstermatris forts. 

Fråga Identifiera 

likasinnade 

Önskan att 

påverka andra 

13. Om jag tror på någonting, t.ex. en politisk ståndpunkt eller någon aktuell fråga som diskuteras i media så vill jag 

gärna argumentera för den på Facebook och övertyga andra personer om dess fördelar 

-.12 -.71 

14. Det är ofta viktigt för mig att utesluta negativ information om mig själv på Facebook .58 -.05 

15. Jag tycker ofta det är ok att framföra en åsikt på Facebook som jag verkligen tror på och samtidigt försöka övertyga 

andra personer om dess korrekthet 
-.08 -.65 

16. Det är inte viktigt för mig att andra stödjer en åsikt som jag uttrycker på Facebook* .06 -.20 

17. Det händer ofta att jag utelämnar ofördelaktig information rörande min egen person på Facebook och presenterar 

enbart information som framställer mig positivt 

.48 -.05 

18. Jag gillar att argumentera för en åsikt på min Facebook-sida, t.ex. en politisk fråga eller en aktuell fråga som diskuteras 

i media och blir glad när andra personer ”gillar” min åsikt 

-.02 -.72 

19. Jag tar oftast bort bilder där jag taggats (namngett person på en bild) av andra och där jag inte tycker att jag ser 

tillräckligt bra ut 

.60 .06 

20. Ofta när jag publicerar bilder på mig själv väljer jag endast de bilder där jag ser som bäst ut. De mindre fördelaktiga 

bilderna publicerar jag inte 

.62 .07 

21. Jag gallrar noggrant bland mina bilder från t.ex. en semesterresa och publicerar endast de bilder som på ett positivt 

sätt återspeglar min semestervistelse t.ex. en vacker, skräpfri sandstrand eller bilder där personerna ser glada ut 

.72 .04 

22. Det känns bra när mina Facebook-vänner bekräftar en egenskap eller ett karaktärsdrag hos mig som jag är stolt över 

och som jag gärna framhäver på Facebook 

.36 -.29 

23. Jag publicerar utan tvekan negativa uppdateringar om mig själv, t.ex. misslyckanden, problem eller svårigheter i 

livet* 
.32 .21 

24. Jag lägger ofta ner tid på att försöka framstå som generellt duktigare, mer framgångsrik eller mer ambitiös på 

Facebook jämfört med hur jag egentligen är utanför Facebook 
.23 -.19 

Egenvärde 4.06 3.03 

% av varians 16.91 12.62 

Fotnot: *= negativt omvända items. Extraktionsmetod, Principal Axis Factoring med direct oblimin rotation samt två potentiella faktorer, 1= situating, 2= persuasive.  

Faktorladdningar > .36 markerade med fet stil. 
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Tabell 3 

Deskriptiva data och korrelationer 

 α M SD 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Socialt självbedrägeri, item 1-24 .76 2.96 .46  .27** -.14* .27* -.10 .17** .16* -.02 

2. Narcissism, item 1-9 .74 2.81 .63   .23** .73** -.14* .17** .03 .32** 

3. Självkänsla, item 1-10 .90 3.13 .65    .20** .06 -.15* -.21** -.01 

4. Uppmärksamhetssökande item 1-11 .67 2.20 .40     -.06 -.17** .06 .25** 

5. Ålder  44.13 14.09      .28* .10 -.25** 

6. Aktiv på Facebook  14.91 30.23       .23** .16** 

7. Passiv på Facebook  38.34 50.02        -.02 

8. Antal vänner på Facebook  283 281         

Fotnot: N= 255, α = Cronbachs alpha, *=p< .05 (two tailed) **= p< .01 (two tailed). Aktiv på Facebook= statusuppdatera,  

redigera egen profilsida, kommentera andra personers inlägg. Passiv på Facebook= Besöka och läsa andra personers profilsidor. 
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Regressioner 

För att testa hypoteserna 1-3 utfördes en multipel regressionsanalys med socialt självbedrägeri 

som beroende variabel och narcissism, självkänsla samt uppmärksamhetssökande som 

oberoende variabler. Modellen som helhet med tre prediktorvariabler svarade gemensamt för 

36% av variationen vid socialt självbedrägeri vid kommunikation och interaktion på Facebook 

och var statistiskt signifikant (F (3.25) = 12.68, p < .001). Vidare var även självkänsla (hypotes 

1) som unikt svarade för 22% av variationen statistiskt signifikant, (t (254) = -3.67, p < .001). 

Hypotesen som antog att personer med låg självkänsla använde mer strategier för socialt 

självbedrägeri på Facebook jämfört med personer med hög självkänsla fick därmed stöd. Vidare 

förväntades personer som skattade högt på narcissistiska personlighetsdrag att i högre 

utsträckning använda strategier för socialt självbedrägeri via Facebook jämfört med personer 

som skattade lågt på narcissistiska personlighetsdrag (hypotes 2). Denna hypotes fick stöd och 

svarade unikt för 20% av variationen. Resultatet var statistiskt signifikant, (t (254) = 2.27, 

p < .05). Även uppmärksamhetssökande som unikt svarade för 17% av variationen var 

statistiskt signifikant, (t (254) = 2.03, p < .05), och bekräftade hypotesen som antog att personer 

som i större utsträckning söker uppmärksamhet även använde mer strategier för socialt 

självbedrägeri på Facebook (hypotes 3) (tabell 4). 

 

Tabell 4 

Multipelregression 1  

Socialt självbedrägeri 

Variabel ß SE B t CI 

Konstant .00 .06 .00 [-.12; .12] 

Narcissism .21 .09 2.27** [.03; .37] 

Självkänsla -.18 .06 -3.67** [-.34; -.10] 

Uppmärksamhetssökande .17 .09 2.03* [.01; .34] 

Total R2 .36    

Fotnot: *=p < .05, **= p< .01, ***= p< .001 (two-tailed), CI= konfidensintervall 

För att testa hypotes fyra som antog att personer som spenderar mycket tid på Facebook även 

skattade högt på narcissiska personlighetsdrag, uppmärksamhetssökande personlighetsdrag 

samt hade låg självkänsla utfördes ytterligare en multipel regressionsanalys med mängd tid 

(minuter) spenderad på Facebook som beroende variabel samt de tre prediktorerna narcissism, 

självkänsla och uppmärksamhetssökande som oberoende variabler. Resultatet visade att 

modellen som helhet svarade för 30% av variationen och var statistiskt signifikant (F (3.254)= 

8.35 p< .001). Vidare stod självkänsla för majoriteten av denna varians med 27%. Narcissism 

och uppmärksamhetssökande svarade unikt för 7% respektive 13% och var inte statistiskt 

signifikanta (tabell 5). 

I ett explorativt syfte utfördes därefter en tredje multipel regression för att undersöka huruvida 

antal vänner på Facebook kunde prediceras av de tre prediktorvariablerna, narcissism, 

självkänsla och uppmärksamhetssökande. Resultaten visade att modellen som helhet svarade 

för 34% av variationen och var statistiskt signifikant (F (3.254)= 10.61, p< .001). I denna analys 
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svarade narcissism unikt för den största variationen gällande antal vänner på Facebook med 

32%. Självkänsla och uppmärksamhetssökande var dock inte statistiskt signifikanta och svarade 

unikt för 9% respektive 4% av variationen (tabell 5). 
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Tabell 5 

Multipel regression 2 och 3 

 Minuter spenderade på Facebook Antal vänner på Facebook 

Variabel ß SE B t CI ß SE B t CI 

Konstant .00 .06 .00 [-.12; .12] .00 .06 .00 [-.12; .12] 

Narcissism .07 .09 .80 [- .10; .24] .32 .09 3.65*** [.15; .49] 

Självkänsla -.28 .06 -4.54*** [-.40; -.16] -.09 .06 -1.49 [-.21; .03] 

Uppmärksamhetssökande .13 .09 1.51 [-.04; .31] .04 .09 .41 [-.14; .21] 

Total R2 .30    .34    

Fotnot: ***= p<.001 (two-tailed), CI= konfidensintervall 
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Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka sambanden mellan strategier för socialt 

självbedrägeri och tre prediktorvariabler; narcissistiska personlighetsdrag, 

uppmärksamhetssökande personlighetsdrag samt generell självkänsla på plattformen Facebook. 

Även sambanden mellan tid spenderad på Facebook och de tre prediktorvariablerna undersöktes 

enligt studiens fyra hypoteser. Resultaten visade överlag stöd för hypoteserna. Effekterna för 

hypotes fyra var dock främst beroende av självkänsla och inte av narcissistiska 

personlighetsdrag eller uppmärksamhetssökande personlighetsdrag. Narcissistiska 

personlighetsdrag stod för den största effekten då det gällde antal vänner på Facebook. 

Socialt självbedrägeri och självkänsla 

Som förväntat enligt hypotes fyra spenderade personer med låg självkänsla mer tid på Facebook 

jämfört med personer med hög självkänsla. Detta finner stöd hos Mehdizadeh (2010) som också 

fann samband mellan frekvent användning av sociala media och låg självkänsla. Resultatet i 

denna studie fann vidare stöd för att personer med låg självkänsla använder strategier för socialt 

självbedrägeri i större omfattning jämfört med personer med hög självkänsla. Dock visar 

tidigare studier som undersökt självbedrägeri ur ett intrapersonellt perspektiv motsatta 

förhållanden (Erez et al, 1995; Taylor et al, 2000). Dessa studier fann att personer med hög 

självkänsla i större utsträckning bedrog sig själva jämfört med personer med låg självkänsla. 

Enligt Trivers & von Hippel (2011) visar empiri att personer som i stor utsträckning bedrar sig 

själva skattar högt på både medveten och omedveten självkänsla. Den aktuella studien mätte 

dock inte någon omedveten självkänsla hos deltagarna utan enbart den generella, för individen 

medvetna självkänslan. En förklaring till de motsatta resultaten skulle därför delvis kunna 

förstås som ett resultat enbart härlett från deltagarnas medvetna självkänsla. Även Monts och 

medarbetare (1977) fann att hög självkänsla korrelerade starkt med socialt självbedrägeri då 

självkänsla mättes både reell och önskvärd självkänsla men inte då Rosenbergs (1965) generella 

skala användes. En annan möjlig förklaring till denna diskrepans skulle kunna vara att ett 

självbedrägeri som pågår inom individen skiljer sig från det självbedrägeri som kräver ett 

socialt sammanhang för att kunna fortgå. Det kan tänkas att en person med ett visst befintligt 

självbedrägeri i kombination med en låg självkänsla söker sig till sammanhang där social 

interaktion kan bekräfta och förstärka ett etablerat men skört självbedrägeri. Med andra ord, en 

social plattform väljs som erbjuder möjlighet att selektivt välja en grupp med likasinnade 

personer som sedan kan påverkas i syfte att gynna det etablerade självbedrägeriet. Slutligen kan 

det noteras att personer med låg självkänsla i denna studie tenderade att i högre utsträckning 

ägna sig åt mer passiv aktivitet på Facebook snarare än aktiv aktivitet (tabell 3). Detta antyder 

att resultaten kan ha orsakats av en okänd variabel som inte handlar om aktiv aktivitet på 

Facebook. Detta motsäger antagandet om att strategier för ett socialt självbedrägeri kräver 

aktiva handlingar som att kommunicera och interagera, ha åsikter eller argumentera för en 

ståndpunkt i syfte att få bekräftelse eller påverka sin utvalda interaktionsgrupp. Kanske kan ett 

etablerat intrapersonellt självbedrägeri bekräftas via ”tyst interaktion” som t.ex. när en person 

kan konstatera att han/hon har många vänner på Facebook och således inte alls tycker sig vara 

ensam trots att personen aldrig träffar dessa Facebookvänner på riktigt. 

Socialt självbedrägeri och narcissistiska personlighetsdrag  

Resultaten i denna studie visade sig i enlighet med hypotes två att personer som skattar högt på 

socialt självbedrägeri även skattar högt på narcissistiska personlighetsdrag. Detta bekräftas 

även av Ford (1999) och Horowitz & Arthur (1988) och visst stöd hos Gozna et al (2001) samt 

Jones & Paulhus (2017) som fann liknande samband mellan narcissistiska personlighetsdrag 
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och intrapersonellt självbedrägeri. När det gäller hypotes fyra som antog att personer med 

narcissistiska personlighetsdrag skulle spendera mer tid på Facebook jämfört med de personer 

som skattade lågt på narcissistiska personlighetsdrag i enlighet med t.ex. Mehdizadeh (2010) 

fann inte stöd i denna studie. En möjlig tolkning är att personer som skattar högt på 

narcissistiska personlighetsdrag visserligen använder strategier för ett socialt självbedrägeri i 

stor utsträckning men att denna aktivitet mätt i antal minuter spenderade på Facebook inte är 

av stor betydelse. Det visade sig också att personer med narcissistiska personlighetsdrag var de 

som främst ägnade sig åt aktiva aktiviteter på Facebook och knappast alls åt passiva aktiviteter 

vilket även Ong et al (2011) konstaterade. Med andra ord, personer med narcissistiska 

personlighetsdrag ägnar sig i stor utsträckning åt strategier för socialt självbedrägeri och det gör 

personerna aktivt och snabbt. Intressant att notera och i linje med Carvalho & Pianowski (2017) 

är även att personer med narcissistiska personlighetsdrag tenderade att ha många vänner på 

Facebook. Detta är kanske i linje med att strategier för ett socialt självbedrägeri behöver sociala 

kontext för att fungera. Desto fler vänner på Facebook desto fler möjligheter för bekräftelse av 

ett etablerat självbedrägeri. 

Socialt självbedrägeri och uppmärksamhetssökande 

Resultatet för hypotes tre visade sig också finna stöd i denna studie. Personer som skattade högt 

på uppmärksamhetssökande personlighetsdrag var även de som i större utsträckning använde 

strategier för ett socialt självbedrägeri på Facebook. Forskning rörande 

uppmärksamhetssökande som ett specifikt personlighetsdrag är bristfällig. Detta troligen 

beroende på att personlighetsdraget ingår som en komponent i narcissism. Denna studie 

bekräftar en stark korrelation mellan narcissistiska och uppmärksamhetssökande 

personlighetsdrag i linje med Zondag (2013) och Leit (2016) (tabell 3). Vidare visade sig 

sambanden mellan tid spenderad på Facebook och uppmärksamhetssökande personlighetsdrag, 

hypotes fyra, vara positiv men med en relativt svag effekt. Tidigare forskning har också funnit 

positiva samband mellan kommunikation och interaktion på internet och 

uppmärksamhetssökande samt egocentrerade personlighetsdrag (DeWall et al, 2011). 

Sambanden mellan uppmärksamhetssökande personlighetsdrag och antal vänner på Facebook 

var i det närmaste obefintlig vilket kan tyckas märkligt om uppmärksamhetssökande antas ingå 

som ett karaktärsdrag i narcissism som ovan redovisades som en stark prediktor för antal vänner 

på Facebook. Sambandet mellan narcissism och uppmärksamhetssökande personlighetsdrag 

förklarar således också delvis samma varians i regressionsanalysen. Möjligen kan detta 

förklaras med att narcissism kan förekomma som två olika varianter hos individen, öppen eller 

sluten. Medan den öppna varianten beskrivs som grandios och exhibitionistisk beskrivs den 

slutna varianten som hyperkänslig och sårbar (Gabbard, 1989). I denna studie mättes inte dessa 

distinktioner av narcissism vilket gör det svårt att dra slutsatser kring uppmärksamhetssökande 

personlighetsdrag som ett karaktärsdrag inom narcissism mätt i denna studie. Intressant att 

notera är en relativt stark positiv korrelation mellan självkänsla och uppmärksamhetssökande 

personlighetsdrag. Detta resultat går emot befintlig forskning hos t.ex. Wickstrom & Fleck 

(1983) som fann att personer med låg självkänsla i större utsträckning söker uppmärksamhet 

jämfört med personer med hög självkänsla. En eventuell förklaring till detta är återigen 

kopplingen till narcissism som tenderar att korrelera positivt med både 

uppmärksamhetssökande personlighetsdrag och hög självkänsla. Detta fann t.ex. Rose (2002) 

som förklarade den höga självkänslan som ett resultat av narcissism och oförmågan att ta till 

sig kritik från andra personer. Följaktligen baseras den höga självkänslan enligt Rose (2002) på 

ett intrapersonellt självbedrägeri. Det kan även nämnas att mätinstrumentet för 

uppmärksamhetssökande hade låg reliabilitet. Detta kan bero på att items valdes från ett 

mätinstrument med syfte att mäta histrioniska personlighetsdrag hos individen. Detta 

mätinstrument innehöll frågor relaterade till dels uppmärksamhetssökande men även förföriska 
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tendenser hos individen. Det kan tänkas att items var alltför specifika eftersom mätinstrumentet 

inte inkluderade de förföriska komponenterna och därför misslyckades med att fånga de 

generella tendenserna för uppmärksamhetssökande. Trots detta uppvisar skalan god kongruent 

validitet gentemot skalor för mätning av extraversion samt god internvaliditet vid subklinisk 

användning (Ferguson & Negy, 2014). 

Denna studie fann inte stöd för att yngre personer skulle vara mer benägna att använda strategier 

för ett socialt självbedrägeri jämfört med äldre personer. Detta överensstämmer inte med t.ex. 

Caspi & Gorskys (2006) resultat som undersökte attityder till bedrägeri på sociala medier hos 

israeliska deltagare mellan 14-70 år. En förklaring till denna skillnad kan bero på kulturella 

olikheter eller på skillnader mellan explicit bedrägeri och självbedrägeri. Med andra ord, när 

det gäller explicita lögner på sociala medier så är yngre personer överrepresenterade men när 

det gäller att bedra sig själv så har åldern ingen betydelse. 

Sammanfattningsvis visar denna studie att ett socialt självbedrägeri föreligger och att det till 

viss del skiljer sig från det intrapersonella självbedrägeriet. Personers olika karaktärsdrag samt 

subjektiva upplevelse av självkänsla förutser det sociala självbedrägeriet i olika stor 

utsträckning. Sociala medier skapar goda förutsättningar för individer som i någon utsträckning 

använder strategier för ett socialt självbedrägeri. Dessa slutsatser leder osökt till frågan om detta 

är positivt som framhålls av von Hippel och Trivers (2011) eller negativt för den enskilde 

individen eller för individen i ett socialt sammanhang. Ambitionen med denna studie var inte 

att undersöka detta utan snarare att försöka identifiera själva konstruktet, dess arena och 

eventuella extrema målgrupper. Med tanke på hur samhällsdebatten rörande den ökade 

digitaliseringen, ökad polarisering, relativism, objektiv sanning och faktaresistens ser ut i 

dagsläget kan det dock vara lämpligt med en försiktig spekulation. En negativ konsekvens till 

följd av att människor i allt större utsträckning bedrar sig själva i ett socialt sammanhang på 

sociala medier skulle kunna innebära en allt större fokusering på den egna gruppen med 

likasinnade, ingrupp-bias. Kahan (2017) föreslår att människors tendens att söka efter 

bekräftande information samt undvika information som strider mot individens redan etablerade 

kunskap (kognitiv skevhet) är kopplad till ingrupp-bias (Kahan, 2017). En alltför ensidig 

fokusering på den egna gruppen riskerar att leda till ökad polarisering, vi mot dem. Majoriteten 

av den information som människor tar till sig kommer från andra människor och om denna 

informationskälla blir alltför ensidig och icke nyanserad riskerar individen att aldrig ifrågasätta 

sina övertygelser, sanna eller falska och att aldrig överväga att falsifiera dem (Popper, 2005). 

En grupp individers mångfald är således en förutsättning för att ”jämna ut” individuella 

kognitiva skevheter. En enskild individs kognitiva skevhet spelar mindre roll så länge en 

mångfacetterad grupps gemensamma kognitiva förmåga fungerar (Mercier & Sperber, 2017). 

En ensidig fokusering på en selektivt utvald interaktionsgrupp i syfte att upprätthålla ett 

självbedrägeri skulle således i förlängningen kunna leda till ökad polarisering samt 

ifrågasättande av objektiv sanning eller faktaresistens. 

Socialt självbedrägeri som en dimension 

Ambitionen med denna studie var att designa ett frågeformulär i linje med Dings (2017) hypotes 

om ett socialt självbedrägeri bestående av två huvuddimensioner, situating och persuasive. 

Således formulerades de 12 första items för att fånga deltagarnas tendens att söka sig till 

likasinnade personer på Facebook. De övriga12 items formulerades därefter för att försöka 

fånga deltagarnas tendens till att försöka påverka den utvalda interaktionsgruppen på Facebook. 

Den exploratoriska faktoranalysen resulterade dock endast i en gemensam dimension för 

samtliga 24 items. En möjlig förklaring är att de 24 items var allt för lika varandra och således 

oförenliga under två separata dimensioner. Narcissistiska personlighetsdrag, subjektiv generell 

självkänsla och uppmärksamhetssökande personlighetsdrag lyckades dock hyfsat väl med att 
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förklara variationen när det gäller strategier för socialt självbedrägeri. En ytterligare förklaring 

är att de två beskrivna dimensionerna enligt Dings (2017) inte går att uppskatta med empiriska 

mått eller att teorin helt enkelt inte stämmer. Mätinstrumentet behöver dock förbättras och 

finslipas t.ex. för att tydligare formulera items för de tänkta dimensionerna. Även reliabiliteten 

bör förbättras och framtida undersökningar kan troligtvis reducera antal items med bibehållen 

reliabilitet för att förenkla användandet av skalan. 

Begränsningar 

Deltagarna i denna studie rekryterades via bekvämlighetsurval vilket begränsar möjligheten att 

dra några generella slutsatser angående den övriga befolkningen i stort. Eftersom urvalet var 

relativt nischat kan den externa validiteten ifrågasättas samt även generaliserbarheten för denna 

studie. Trots att denna studie inte explicit använde ordet självbedrägeri i titeln på 

frågeformuläret, i presentationen av syftet eller i items så är det sannolikt att vissa deltagare 

genomskådat det egentliga syftet och omedvetet eller medvetet svarat enligt social önskvärdhet. 

Detta innebär att deltagarna svarat på ett sätt som döljer ett eventuellt självbedrägeri. Det kan 

även tänkas att personer med t.ex. narcissistiska personlighetsdrag är mer benägna att förställa 

sina svar vilket kan ha kan ha påverkat sambanden mellan variablerna. Det bör vidare påpekas 

att socialt självbedrägeri kan variera på grund av olika kulturella och normativa kontext. De 

flesta studier som refererats i denna studie är amerikanska vilket innebär att resultaten inte kan 

anses vara representativa globalt. Eftersom urvalet i denna undersökning var relativt stort 

eliminerades förhoppningsvis en del effekter av slumpmässiga mätfel och undersökningen 

lyckades tack vare antalet deltagare att fånga även små effekter. 

Framtida forskning 

Det behövs mer forskning kring detta nya konstrukt, socialt självbedrägeri, för att komplettera 

kunskapen om självbedrägeri som en process inom individen. Användbara mätinstrument bör 

konstrueras och ytterligare samband mellan den nya kommunikationsplattformen, sociala 

medier och socialt självbedrägeri bör identifieras. Replikering av denna studie på ett annat urval 

är önskvärd, validitetstestning samt att testa det befintliga mätinstrumentet på andra plattformar 

som Instagram, Snapchat och Twitter. Tidigare forskning har konstaterat att det inte föreligger 

några skillnader mellan virtuell och fysisk interaktion hos personer med narcissistiska 

personlighetsdrag (Buffardi & Campbell, 2008). En ytterligare viktig framtida fråga är således 

huruvida socialt självbedrägeri på sociala medier skiljer sig från ett socialt självbedrägeri vid 

fysisk interaktion. 
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APPENDIX 1 

Korrelationer för socialt självbedrägeri 

Fråga M SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 3.53 1.15 - .07 .11 .15 -.08 .25** .27** -.12 .29** 

2 3.50 1.08 .07 - .29** .45** .12* .17** .08 .20** .11 

3 3.72 1.01 .11 .29** - .47** .12 .14* .15* .23** .11 

4 3.78 .90 .15* .45** .47** - .05 .07 .20** .25** .22** 

5 2.24 1.31 -. 08 .12* .12 .05 - .19** -.04 .26** .21** 

6 2.89 1.30 .25** .17** .14* .07 .19** - -.09 .15* .29** 

7 2.95 1.27 .27** .08 .15* .20** -.04 -.09 - -.12 .21** 

8 3.92 1.16 -.12 .20** .23** .25** .26** .15* -.12 - .09 

9 2.17 1.26 .29** .11 .11 .22** .21** .29** .21** .08 - 

10 3.46 1.30 .23** -.15 -.12 -.08 -.12 .10 .06 -.20** .05 

11 2.75 1.19 .15* .15* .10 .13* .04 -.06 .21** -.09 .11 

12 3.36 1.34 .18** .28** .35** .32** .09 .05 .17** .04 .21** 

Fotnot: *= p < .05, **= p< .01 (two-tailed). Items för socialt självbedrägeri. 
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Appendix 1, forts 

Korrelationer för socialt självbedrägeri 

Fråga M SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

14 2.97 1.28 .11 .18** .07 .24** .04 .09 .11 .02 .13* 

15 2.75 1.22 -.10 .22** .08 .12 .33** .06 .03 .32** .08 

16 2.68 1.23 .12 .12 .11 .14* .13* .33** -.14* .04 .20** 

17 2.70 1.22 .04 .12 .03 .10 .03 .02 .07 -.04 .06 

18 2.33 1.31 -.19** .26** .09 .14* .30** .06 -.02 .31** .16** 

19 2.10 1.34 .07 .17** -.06 .18** .01 -.06 .14* -.15* .16** 

20 3.60 1.39 .05 .11 .04 .23** -.06 -.16** .07 -.04 .08 

21 3.00 1.42 .16* .20** .02 .23** .08 -.07 .21** .00 .14* 

22 3.58 1.19 .10 .32** .15* .34** .11 .05 .07 .19** .16* 

23 3.33 1.27 .08 .04 -.05 .03 -.15* -.06 .05 -.28** .02 

24 1.69 1.00 .01 .08 .10 .02 .08 .02 -.02 .08 -.02 

Fotnot: *= p < .05, **= p< .01 (two-tailed). Items för socialt självbedrägeri. 
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Appendix 1, forts 

Korrelationer för socialt självbedrägeri 

Frågor 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1  .23**  .15*  .18** -.15*  .11 -.10  .12  .04 -.19**  .07  .05  .16*  .10  .08  .01 

2 -.15*  .15*  .28**  .21**  .18**  .22**  .12  .12  .26**  .17**  .11  .20**  .32**  .04  .09 

3 -.12*  .10  .35**  .12 .  .07  .08  .11  .03  .08 -.06  .04  .02  .15* -.05  .10 

4 -.08  .13*  .32**  .09  .24**  .12  .14*  .10  .14*  .18**  .23**  .23**  .34**  .03  .02 

5 -.12  .04  .09  .29**  .04  .33**  .13*  .03  .30**  .01 -.06  .08  .11 -.15*  .08 

6  .10 -.06  .05  .08  .09  .06  .33**  .02  .06 -.06 -.16** -.07  .05 -.06  .02 

7  .06  .21**  .17** -.03  .11  .03 -.14*  .07 -.02  14*  .07  .21**  .06  .05 -.02 

8 -.20** -.09  .04  .33** -.02  .32**  .04 -.04  .31** -.15* -.04  .00  .19** -.28**  .08 

9  .05  .11  ,21**  .04  .13*  .08  .20**  .06  .16**  .16**  .08  .14*  .16*  .02  .02 

10 - -.01 -.10 -.26** -.01 -.15* -.01 -.05 -.34**  .01 -.04 -.03 -.04  .06 -.21** 

11 -.01 -  .31** -.09  .05  .07 -.04  .09 -.06  .21**  .16*  .19**  .09  .12  .16* 

12 -.10  .31** -  .06  .27**  .09  .10  .28**  .13*  .18**  13*  .17**  .17**  .05  .17** 

13 -.26** -.09  .05 -  .05  .59**  .08  .08  .62**  .02 -.07 -.02  .14* -.03  .21** 

14 -.01  .05  .27**  .05 -  .05  .01  .40**  .12  .42**  .42**  .43**  .20**  .20**  .12* 

Fotnot: *= p < .05, **= p< .01 (two-tailed). Items för socialt självbedrägeri. 
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Appendix 1, forts 

Korrelationer för socialt självbedrägeri 

Frågor 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

15 -.15*  .07  .09  .59**  .05 -  .06  .04  .53** -.02 -.04 -.03  .19** -.04  .11 

16 -.01 -.04  .10  .08  .00  .06 -  .07  .14*  .05 -.03  .07  .11 -.04  .04 

17 -.05  .09  .28**  .08  .40**  .04  .07 -  .12  .31**  .25**  .39**  .14*  .24**  .32** 

18  .34** -.06  .13*  .62**  .12  .53**  .14*  .12 -  .11  .05  .00  .22** -.07  .14* 

19  .01  .21**  .18**  .03  .42** -.02  .05  .31**  .11 -  .46**  .40**  .16**  .29**  .13* 

20 -.04  .16*  .13* -.07  .42** -.04 -.03  .25**  .05  .46** -  .59**  .34**  .13*  .18** 

21 -.03  .19**  .17** -.02  .43** -.03  .07  .39**  .00  .40**  .59** -  .34**  .26**  .25** 

22 -.04  .09  .17**  .14*  .20**  .19**  .11  .14*  .22**  .16**  .34**  .34** - -.08  .17** 

23  .06  .12  .05 -.03  .20** -.04 -.04  .24** -.07  .29**  .13*  .26** -.08 - -.01 

24 -.21**  .16*  .17*  .21**  .12*  .11  .04  .32**  .14*  .13*  .18**  .25**  .17** -.01 - 

Fotnot: *= p < .05, **= p< .01 (two-tailed). Items för socialt självbedrägeri

 


