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Användning av Instagram 

Självkänsla och kroppsmissnöje 
 

Maria Azizi och Hilda Scott 

 
Tidigare forskning har funnit ett samband mellan sociala medier och 

attityder till sig själv. Syftet med denna studie var att undersöka om det 

finns ett samband mellan användningen av Instagram, självkänsla och 

kroppsmissnöje samt om det finns några könsskillnader eller 

åldersskillnader avseende detta. Sammanlagt besvarade 232 

gymnasister och högskolestudenter enkäten som mätte användning av 

Instagram samt graden av självkänsla respektive kroppsmissnöje. Av 

deltagarna var 132 kvinnor.   Resultaten visade att det inte fanns något 

samband mellan användningen av Instagram och graden av självkänsla 

respektive kroppsmissnöje, vilket strider mot tidigare forskning. 

Vidare visade resultaten på att lägre grad av självkänsla var relaterad 

med högre grad av kroppsmissnöje. Gällande detta visades en 

könsskillnad, där kvinnor hade lägre självkänsla och högre 

kroppsmissnöje än män. Detta resultat stödjer tidigare forskning som 

har påvisat samma resultat. Studien bidrar med ökad kunskap om 

användningen av Instagrams betydelse för individers attityder till sig 

själva. 

 
Keywords: social media, Instagram, self-esteem, body dissatisfaction  

 
 

Inledning 
  

Användningen av sociala medier har utvecklats enormt mycket under de senaste åren. Allt fler 

svenskar får tillgång till internet och år 2014 hade 91% av den svenska befolkningen tillgång 

till internet. De sociala nätverken blir allt vanligare och har blivit en stor del av människors 

vardag (Findahl, 2014).    

 

  
Sociala medier och dess användare  
  

Sociala medier kan definieras som “applikationer, tjänster och system som gör det möjligt för 

användare att skapa, mixa och dela innehåll” (William, 2015, s. 313). Enligt Pittman och 

Reich (2016) kan sociala medier definieras som webbplatser och applikationer som gör det 

möjligt för användare att skapa och dela innehåll med sina vänner på olika nätverk. Det finns 

olika typer av sociala medier såsom Facebook, Twitter, Instagram och Snapchat. Förutom 

Facebook har andra former av sociala medier såsom Twitter och Instagram visat på stora 

ökningar under den senaste tiden (Duggan, Ellison, Lampe, Lenhart & Madden, 2015). Hälften 

av den svenska befolkningen använder sig av sociala medier (Findahl, 2014). Användningen 

av sociala medier hos unga vuxna svenskar i åldern 18-29, har ökat från 12% år 2005, till 90% 

år 2015. Åldersgruppen 16-55 åringar är de som är mest aktiva på de sociala nätverken 

(Findahl & Davidsson, 2015). Dock är det de yngre, 12-25 åringar, som är mest aktiva när det 

kommer till att uppdatera och publicera innehåll på de sociala nätverken. Det mest populära 

sociala nätverket är Facebook i alla åldersgrupper från 16 år och uppåt, följt av Instagram.   

Instagram är ett populärt socialt nätverk som lanserades år 2010 (Duggan et al., 2015) och 

 som gör det möjligt för användarna att lägga upp bilder och videoklipp samt en bildtext för att 
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beskriva bilden. De kan även använda sig av hashtags (# symbol) som gör det möjligt för 

andra Instagramanvändare att se dessa bilder och videoklipp. Användarna kan även tagga 

andra användare i bilderna genom att använda @-tecknet, vilket gör att de taggade användarna 

blir meddelade om att de är associerade till dem publicerade bilderna. Innan användarna lägger 

upp bilden eller videoklippet kan de välja ett antal färgfilter för att redigera bilderna som 

publiceras. På Instagram kan användarna följa andra Instagramanvändare, där de kan “gilla” 

eller “kommentera” det som publiceras av användarna de följer (Turner & Lefevre, 2017). 

Dessa bilder och videoklipp kan senare delas på andra sociala medier såsom Twitter, Tumblr 

och Facebook. Instagram är ett enkelt socialt nätverk som inte kräver mycket tid och 

ansträngning. Detta är en av anledningarna till att det snabbt har blivit populärt (Frommer, 

2010). Instagram används för närvarande av 53% av amerikanska unga vuxna i åldersgruppen 

18-29 år, som har tillgång till internet. Ungefär hälften av alla Instagramanvändare (49%) 

använder webbplatsen dagligen (Duggan et al., 2015). Instagram är det sociala nätverket som 

ökar mest i Sverige (Findahl & Davidsson, 2015).    

   Beträffande användarnas ålder har det visats på en stor skillnad mellan  åldersgrupper vad 

gäller användningen av Instagram. Användningen av Instagram ökar i alla åldrar men ju äldre 

användarna är desto färre är det som använder Instagram och som använder plattformen i 

mindre utsträckning. Instagram är det mest populära nätverket hos unga tonåringar, där 83% 

av ungdomarna i åldern 12-15 år använder Instagram dagligen (Findahl & Davidsson, 2015). 

Det finns även könsskillnader beträffande vilka typer av sociala media som används. Det är 

främst unga kvinnor som använder Instagram. Kvinnor engagerar sig i högre grad i online 

aktiviteter såsom att posta bilder och skriva bloggar, till exempel använder sig kvinnor av 

Instagram i högre utsträckning än män (Hausmann, Touloumtzis, White, Colbert & Gooding, 

2017; Lenhart & Madden, 2007).   

   

  

Sociala medier - en arena där man jämför sig med andra  
   

Många använder sociala medier för att hålla kontakten och dela med sig av sina liv med sina 

vänner. Till exempel ger sociala medier möjlighet för användarna att uttrycka sina åsikter och 

visa upp sig i olika sammanhang. Detta kan skapa nya förväntningar och krav på individer 

som använder sig av sociala medier, genom att dessa individer känner att de konstant behöver 

vara uppkopplade för att hålla sig uppdaterade om vad som händer. Användarna av sociala 

medier kan också lättare jämföra sig med andra. Den grundläggande förutsättningen för 

Festingers (1954, s.117) teori om social jämförelse är att man har ”en enhet för att utvärdera 

sina åsikter och sin förmåga”. Han menar att människor utvärderar sina tankar och beteenden i 

jämförelse med andra individer som ungefär är på samma nivå i fråga om egenskaper och 

bakgrund. Sociala medier kan leda till att individer utvärderar, förbättrar eller utvecklar sig 

själva. Till exempel kan sociala jämförelser resultera i att individer redigerar om sina bilder 

innan publicering för att kompensera för sina svagheter (Chae, 2017).  Sociala medier har en 

central roll i unga människors upplevelser av vänskap och identitet, och kommunikationer på 

nätet kan stödja identitetsutveckling under tonåren genom att främja känslan av tillhörighet 

och självutlämnande (Davis, 2012).  Med en bildbaserad social medieanvändning kan känslor 

av lycka och tillfredsställelse med livet öka och även ensamhet minska. Till exempel fann 

Pittman och Riech (2016) att ju mer positiva användarna var gentemot Instagram desto mindre 

ensamhet upplevde de.   

Användningen av sociala medier såsom Instagram och de lätta sätten som sociala 

jämförelser kan göras på kan även vara negativt. Till exempel utvärderar oftast kvinnor sitt 

eget utseende genom att jämföra sig med de kulturella skönhetsideal som presenteras 

(Festinger, 1954). Kvinnor hamnar oftare i sociala jämförelser jämfört med män. Kvinnor 

tenderar att oftare hamna i sociala jämförelser med sina vänner än tunna modeller på sociala 

medier (Heinberg och Thompson, 1992; Wheeler & Miyake, 1992). Dessa jämförelser med 
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sina vänner har i sin tur visat sig vara associerade med till exempel att i ökad utsträckning 

tänka på bantning (Leahey & Crowther, 2008) samt missnöje med sin egen kropp (Lilac, 

Baumgarten-Katz, Inbar & Ada, 2014).   

Strahan, Wilson, Cressman och Boute (2006) anger att kvinnor hamnar i jämförelse med 

modeller eller kändisar när de konfronteras med kulturella normer av smalhet eftersom det är 

modeller och kändisar som sätter standarden för dessa normer om hur kvinnor ska se ut, och 

kvinnor vet att de kommer att bedömas och jäamföras med dem. Perloff (2014) menar att å ena 

sidan finns kroppsbilder tillgängliga när som helst och överallt och detta leder till att unga 

kvinnor utsätts för det mycket. Detta menar han kan leda till ökat kroppsmissnöje. Å andra 

sidan menar Perloff på att det finns realistiska och orealistiska bilder på internet och att dessa 

bilder kan leda till mindre kroppsmissnöje och ge mer stöd för unga flickor: eftersom dessa 

bilder finns överallt kan unga kvinnor välja att inte rikta mycket uppmärksamhet på dessa 

bilder och därför inte bli påverkade.   

   

  

Självkänsla - ens känsla av sitt eget värde   
   

Olika teoretiker ser olika på begreppet självkänsla. Johnson (2003) anser att självkänsla är 

 dynamisk och pratar om en växelverkan mellan en inre och en yttre dimension av 

självkänslan. Enligt henne kännetecknas självkänsla av en positiv syn på livet, stark integritet, 

förmåga till att upprätthålla varma relationer, att kunna acceptera och öppet uttrycka sina 

känslor och veta sina gränser. Personer med en god inre självkänsla kan även acceptera sina 

egna brister och svagheter. Den yttre självkänslan är en typ av förvärvad självkänsla och 

kännetecknas av att alltid prestera, ta ansvar och ställa höga krav på både sig själv och andra. 

Självkänslan stärks av att vara duktig, ha kontroll och inflytande och få uppskattning och 

beröm från andra för uträttade prestationer. En individ med en hög yttre självkänsla är 

prestationsbaserad, aktiv, gillar utmaningar och vill ha inflytande över omständigheter och 

människor. Johnson menar att dessa två typer av självkänsla inte existerar oberoende av 

varandra, utan kan kombineras på olika sätt och framträder tillsammans i ett dynamiskt 

samspel. Vilken betydelse den yttre självkänslan har beror till stor del på hur god den inre 

självkänslan är. Om den inre självkänslan är låg kan exempelvis den yttre självkänslan 

kompensera för detta genom att förvärva självkänsla genom att ständigt prestera.   

Harter (1999) anser att individens självvärderingar, det vill säga hur en individ ser på sig 

själv, påverkas och utvecklas vid interaktion med andra i omgivningen, såsom vänner och 

familj. Till skillnad från Johnsons inre och yttre självkänsla, anser Harter (1999) att individen 

har olika självkänsla i olika delområden såsom akademisk och atletisk självkänsla, och att 

individen skiftar mellan dessa delområden. Detta leder i sin tur till att individer baserar sin 

självkänsla på de olika delområdena. Utöver att ha självkänsla på olika delområden, menar 

Harter att individen kan göra helhetsbedömningar av sig själv. Denna helhetsbedömning kallar 

Harter global självkänsla och den innebär hur en individ värderar samt känner inför sig själv 

som en helhet.   

Kanske det mest vidspridda sättet att se på självkänsla utgår ifrån Rosenbergs (1965) 

begrepp global självkänsla som också denna studie utgår ifrån. Global självkänsla definieras 

som individens syn på sig själv. Rosenberg menar att global självkänsla består av 

självacceptans, självrespekt och känslor av egenvärde. En person med hög global självkänsla 

är nöjd med sig själv, men medveten om sina brister. Denne individ skattar sitt värde som 

positivt och upplever sig vara tillräckligt bra, samt att denne respekterar hur han eller hon är 

(Rosenberg, Schooler, Schoenbach & Rosenberg, 1995).   

 

Åldersskillnader och könsskillnader i självkänsla. Det tycks föreligga åldersskillnader 

beträffande graden av självkänsla. Till exempel undersökte Robins och Trzesniewski (2005) 

utvecklingen av självkänsla under livet, och fann en liknande utveckling för både män och 
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kvinnor: små barn har en relativt hög självkänsla som gradvis avtar under loppet av 

barndomen. I och med att barns kognitiva utveckling börjar, baserar de sina självutvärderingar 

på extern återkoppling och sociala jämförelser. Vad beträffar utveckling av självkänsla, formar 

barn en bedömning om sina personliga egenskaper såsom akademisk kompetens, social 

kompetens och attraktivitet. Självkänslan fortsätter att minska under tonåren, vilket Robins 

och Trezesniewski (2005) menar bland annat har sin grund i tonåringars kroppsuppfattning, 

eventuella andra problem i samband med puberteten samt en ökad förmåga att tänka abstrakt 

om sig själv och sin framtid. Detta gör individen medveten om missade chanser och 

misslyckade förväntningar. Självkänslan ökar igen gradvis under vuxenlivet. Även en 

tvärkulturell studie av Bleidorn et al. (2015), där självkänsla undersöktes i 48 nationer, fann att 

självkänslan ökar hos både män och kvinnor från tonåren till medelåldern. Detta kan delvis 

vara en följd av att individer med ökad ålder till exempel uppnår högre maktpositioner och 

status, vilket kan bidra till att individer får en mer positiv syn på sig själv. Enligt Robins och 

Trezesniewski (2005) når självkänslan sin topp kring senare 60-årsåldern för att vid 

ålderdomen avta igen.   

Även skillnader mellan kön beträffande självkänsla är ett välundersökt forskningsområde, 

dock är forskningsresultaten inom området tvetydiga. Kling, Hyde, Showers, och Buswell 

(1999) fann att i tonåren hade pojkar en högre grad av självkänsla än flickorna. Den 

tvärkulturella studien av Bleidorn et al. (2015) där självkänsla undersöktes i 48 länder, fann att 

vuxna män hade högre självkänsla än vuxna kvinnor i samtliga undersökta nationer. I linje 

med detta fann Robins och Trezesniewski (2005)  att män hade högre självkänsla än kvinnor, 

denna könsskillnad uppstod i tonåren och höll i sig fram till ålderdomen.  Även en 

metaanalays av Zuckerman, Li och Hall (2016) fann att männen hade aningen högre 

självkänsla. Denna könsskillnad var relativt liten hos yngre barn, men ökade sedan upp till 

sena tonåren, varpå könsskillnaderna därefter avtog och var som minst vid 60 år eller äldre 

(Zuckerman, Li & Hall, 2016).  I motsats till dessa studier ovan, fann Heinonen, Räikkönen 

och Keltikangas Järvinen (2005) i en longitudinell studie att det inte fanns några 

könsskillnader beträffande självkänsla vid 12 års ålder, även om kvinnor vid 18 års ålder hade 

en högre grad av självkänsla än män. En förklaring till dessa motstridiga resultat kan tänkas ha 

sin grund i var studierna är utförda. Ovanstående studier  som funnit att män har en högre 

självkänsla är utförda i USA medan Heinonen, Räikkönen och Keltikangas Järvinens (2005) 

studie är utförd i Finland. Att det är mer jämlikt mellan könen i Norden än i USA kan vara en 

förklaring till den könsskillnad som visade på att kvinnor hade högre självkänsla vid 18 års 

ålder i Finland. Således är det av intresse att undersöka hur en eventuell könsskillnad 

beträffande självkänsla ser ut i Sverige.   

Beträffande Johnsons (2003) forskning om inre och yttre självkänsla fanns det inga 

könsskillnader i varken graden av yttre eller inre självkänsla. Således visar studierna ovan 

samstämmigt att graden av självkänsla minskar i tonåren för att öka igen i vuxenåldern medan 

forskningsresultaten angående könsskillnader i självkänsla motstridiga.    

  

   

Manliga och kvinnliga skönhetsideal  
   

Det kvinnliga skönhetsidealet har varierat över tid till skillnad från det manliga som varit 

relativt bestående. Idag är tonvikten på utseende starkare än någonsin och de rådande idealen 

är mer likriktade än någonsin, vilket kan tänkas delvis bero på medias och internets spridning 

av idealen. Dagens skönhetsideal för kvinnor har en betoning på smalhet, sexighet och 

ungdomlighet, där smalhet betraktas vara den kanske mest framträdande aspekten av idealet 

både när det gäller männens och kvinnornas idealbild av kvinnan (Dittmar, Lloyd, Dugan, 

Halliwell, Jacobs & Cramer, 2000; Frisén, Holmqvist Gattario & Lunde, 2014; Stephen & 

Terera, 2014). Det råder dock flera olika kvinnliga smalhetsideal som existerar parallellt, ett 

kurvigare med mer former, ett rakare smalhetsideal och ett smalhetsideal med betoning på en 
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vältränad kropp med väldefinierade muskler. Gemensamt för dessa ideal är dock det fokus 

som ligger på smalhet (Frisén et al., 2014).   

    Likt skönhetsidealet för kvinnor, är även skönhetsidealet för män inriktat på smalhet. Till 

skillnad från kvinnorna, där smalheten handlar om magerhet, handlar smalhetidealet för män 

om att vara smal men muskulös (Dittmar et al., 2000).  Beträffande det manliga 

skönhetsidealet har detta varit relativt bestående över tid, där idealet är inriktat på muskler och 

längd. För männen är en vältränad kropp idealet. Dock är inte idealet att ha muskler som en 

kroppsbyggare, utan en så kallad V-form med en slank kropp med smal midja och 

väldefinierade muskler (Dittmar et al., 2000; Fawkner & McMurray, 2002; Frisén, et al., 

2014).   

   

 

Köns - och åldersskillnader beträffande kroppsmissnöje  
   

Kvinnor som uttrycker ett missnöje med sin kropp vill i regel gå ner i vikt i syfte att förbättra 

deras utseende (se t ex Bojorquez-Chapela, Unikel, Mendoz & Lachica, 2013). Vissa menar att 

kvinnor internaliserar samhällets rådande kroppsideal i högre grad än män (Wängqvist & 

Frisén, 2013). En hel del studier har funnit att kvinnor generellt har en högre grad av 

kroppsmissnöje än män (t ex Laus, Braga Costa & Sousa Almeida, 2015; Mellor, Fuller-

Tyszkiewicz, McCabe & Ricciardelli, 2010; Wängqvist & Frisén, 2013). Till och med verkar 

det som att majoriteten av kvinnor är missnöjda med sin kroppsstorlek (Forbes, Jung, 

Vaamonde, Omar, Paris & Formiga, 2012). Dock finns det stöd för att även männen har visat 

på ett relativt stort kroppsmissnöje (Mellor et al., 2010). Vidare finns det forskning som inte 

funnit några könsskillnader beträffande kroppsmissnöje bland vuxna män och kvinnor (Dye, 

2015).    

Beträffande åldersskillnader, har forskning visat på att kroppsmissnöje är högre hos yngre 

personer än äldre personer (Mellor et al., 2010). Kroppsmissnöje är associerat med flera 

aspekter av minskad livskvalitet. Till exempel är kroppsmissnöje bland ungdomar relaterat till 

ökade nivåer av stört ätbeteende hos båda könen. Kroppsmissnöje är associerat, även 

oberoende av ätstörningsuttryck, med försämrad livskvalité på både det fysiska och psykiska 

planet. Därmed kan kroppsmissnöje betraktas som ett folkhälsoproblem i sig (Griffiths et al., 

2017). Högre nivåer av kroppsmissnöje har även visat sig vara relaterat till högre nivåer av 

nedstämdhet hos ungdomar. Forskare har funnit att kvinnor har högre grad av kroppsmissnöje 

och därmed högre nivå av nedstämdhet, jämfört med män (Choi & Choi, 2016). Bland män 

har höga nivåer av missnöje gällande muskler visat sig vara relaterat till psykisk ohälsa i form 

av högre depression, lägre självkänsla och mindre livstillfredsställelse (Cafri, Strauss & 

Thompson, 2002).   

  

   

Relationerna mellan självkänsla, kroppsmissnöje och användningen av 

Instagram 
   

Att besöka andra användares profilbilder, gilla, dela eller kommentera andras bilder på sociala 

nätverk kan leda till att individer hamnar i sociala jämförelser relaterade till utseendet. Detta 

kan leda till att dessa individer i högre utsträckning blir missnöjda med sin kropp (Kim & 

Chock, 2015). Cafri, Strauss och Thompson (2002) fann att missnöje med musklerna hos män 

var relaterat till lägre självkänsla, medan det inte fanns någon relation mellan missnöje med 

utseende beträffande kroppsfettnivå och självkänsla. En longitudinell studie av Mellor et al. 

(2010) fann att hos både män och kvinnor var låga nivåer av självkänsla relaterat till högre 

grad av kroppsmissnöje. Studien visade inte på någon skillnad i ålder. Även andra studier, 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S074756321630752X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S074756321630752X
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såsom Choi och Choi (2016) har visat på att låg självkänsla är associerat till högre nivåer av 

kroppsmissnöje.  

Sociala medier kan bidra till kroppsmissnöje. Till exempel har det visats att de individer 

som använder Instagram i hög utsträckning även har en hög grad av kroppsmissnöje. Vidare 

har låg grad av självkänsla tillsammans med hög grad av användning av Instagram förklarat 

ännu större del av graden av kroppsmissnöje (Ahadzadeh, Sharif & Ong, 2017).    

Studier ovan visar på samband mellan sociala medier, självkänsla och kroppsmissnöje. 

Denna studie fokuserar på användningen av det sociala nätverket Instagram och undersöker 

relationerna mellan användningen av Instagram, graden av självkänsla och graden av 

kroppsmissnöje. Det har gjorts många studier om det kvinnliga skönhetsidealet och 

kroppsmissnöje. Därför är det av intresse att även göra en jämförelse mellan könen. Vad 

beträffar användningen av sociala medier har denna ökat hos såväl unga som vuxna. Många 

studier är dock inriktade på unga, vilket är en anledningen till att undersöka skillnader mellan 

ungdomar och vuxna.    

  

  

Syfte och hypoteser  
   

Användningen av sociala medier har ökat dramatiskt under det senaste decenniet. Sociala 

nätverk är en arena för sociala jämförelser som gör det möjligt att framställa sig själv på ett 

visst sätt och jämföra sig med andra. Sociala jämförelser har visat sig vara relaterade till 

negativa attityder till sig själv ( t ex Ahadzadeh, Sharif & Ong, 2017). Därmed är det av 

intresse att öka kunskapen om vilken betydelse de sociala nätverken har gällande människors 

attityder till sig själva. Instagram är ett av de sociala nätverk som är relativt nytt och som 

snabbt blivit populärt (Frommer, 2010). Då Instagram är lättanvänt och har bilder i fokus, är 

det tänkbart att plattformen främjar sociala jämförelser. Därmed är det av intresse att 

undersöka vilken betydelse användandet av en sådan populär plattform, där användarna 

exponeras för en mängd bilder på andra människors kroppar och liv, har för individers 

attityder till sig själva. Syftet med denna studie var att undersöka om det finns ett samband 

mellan användningen av Instagram, graden av kroppsmissnöje samt graden av självkänsla. 

Vidare var syftet att undersöka om det finns åldersskillnader och könsskillnader med avseende 

på detta. Mot bakgrund av studiens syfte formulerades följande hypoteser.  

Hypotes 1: Ju högre användning av Instagram desto lägre självkänsla och högre 

kroppsmissnöje.  Det är tänkbart att individer som använder Instagram i större utsträckning 

och har låg självkänsla skulle bli mer påverkade, och hamnar oftare i sociala jämförelser, 

såsom de jämförelser som görs på Instagram. Detta eftersom individer med låg självkänsla 

skattar sitt värde lågt och har mindre självacceptans. Det skulle i sin tur uttryckas som högre 

nivåer av kroppsmissnöje hos dessa individer. Därmed är det tänkbart att högre användning av 

Instagram är relaterad till låg grad av självkänsla samt hög grad av kroppsmissnöje. 

Hypotes 2: Det finns ett negativt samband mellan kroppsmissnöje och självkänsla. Hypotesen 

är formulerad utifrån tidigare forskning som funnit att låg självkänsla är relaterad till en högre 

grad av kroppsmissnöje (t ex Choi och Choi, 2016; Mellor et al., 2010 ).     

Hypotes 3a: Kvinnor har högre grad av kroppsmissnöje än män. Denna hypotes formulerades 

eftersom flera studier (t ex Laus, et al., 2017; Mellor, Fuller-Tyszkiewicz, McCabe & 

Ricciardelli, 2010; Wängqvist & Frisén, 2013) visat att kvinnor har högre kroppsmissnöje än 

män.   

Hypotes 3b: Kvinnor och män skiljer sig beträffande graden av självkänsla. Flera studier har 

visat på att män har en högre grad av självkänsla än kvinnor (t ex Bleidorn et al., 2015; 

Zuckerman, Li & Hall, 2016).  

Hypotes 3c: Kvinnor använder sig av Instagram i högre utsträckning än män. Denna hypotes 

har sin grund i forskning som visat på att kvinnor använder sig av Instagram mer än män 

(Hausmann, Touloumtzis, White, Colbert & Gooding, 2016).   
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Hypotes 4a: Yngre har högre kroppsmissnöje än äldre. Denna hypotes formulerades utifrån 

tidigare forskning som visat att yngre har högre kroppsmissnöje än äldre (t ex Mellor et al., 

2010).   

Hypotes 4b: Yngre har lägre självkänsla än äldre. Hypotesen antogs eftersom tidigare 

forskning har funnit att yngre har lägre självkänsla än äldre (t ex Robins & Trezesniewski, 

2005).  

Hypotes 4c: Yngre använder sig av Instagram i högre utsträckning än äldre. Denna hypotes 

antogs eftersom det har tidigare visats att Instagram används mer av unga än äldre (Findahl & 

Davidsson, 2015).   

Hypotes 5: Yngre kvinnor använder Instagram i högre utsträckning än äldre kvinnor och män. 

Denna hypotes antogs då forskning visat att unga kvinnor är den grupp som använder 

Instagram mest (Findahl & Davidsson, 2015).    

 

 

Metod 
 

 

Deltagare   
 

Deltagarna var ett tillgänglighetsurval som sammanlagt bestod av 232 gymnasieelever och 

högskolestudenter, båda från Mellansverige. Deltagarna från gymnasiet var från både 

teoretiska och praktiska program. Deltagarna från högskolan bestod av studenter från 

ekonomiprogrammet (36 deltagare), lärarprogrammet (22 deltagare), 

beteendevetarprogrammet (26) och en juridikkurs (52).  Undersökningsdeltagarna bestod av 

116 unga (16-20 år) och 114 äldre deltagare (21-50 år), varav 132 kvinnor. Åldern varierade 

mellan 16 till 50 år där medelvärdet för kvinnor var 22.28 (SD = 6.44) och för män 20.93 (SD 

= 5.16). När det gäller det interna bortfallet var det sammanlagt 11 deltagare som inte hade 

svarat på samtliga enkätfrågor. Om deltagare inte hade ett Instagramkonto uteslöts dessa 

individers svar från analyser gällande Instagram. Om en fråga kring självkänsla var obesvarad 

ersattes det med medelvärdet för de övriga deltagarnas grad av självkänsla. Hade deltagarna 

ringat in två svarsalternativ togs medelvärdet av dessa två svarsalternativ. De enkäter med 

obesvarade frågor kring kroppsmissnöje uteslöts från analyser gällande kroppsmissnöje.   

   

 

Material  
   

Undersökningen genomfördes i form av en enkätundersökning. Enkätundersökningen bestod 

av fem variabler: ålder, kön, användning av Instagram, graden av självkänsla samt graden av 

kroppsmissnöje. För att mäta graden av kroppsmissnöje och självkänsla valdes befintliga och 

välprövade enkäter. Egna frågor formulerades gällande användningen av Instagram.   

  

Ålder och kön. Enkäten inleddes med en öppen fråga om ålder, där deltagarna själva fick 

skriva in deras ålder. Vad beträffar frågan om kön gavs två svarsalternativ: “Man” och 

“Kvinna”. 

Instagram. För att mäta användningen av Instagram formulerades två frågor med olika 

svarsalternativ för varje fråga. Första frågan var “Har du Instagram?” med svarsalternativen 

“Ja” och “Nej”. Följdfrågan för dem som svarade ja på denna fråga var “Hur ofta använder du 

Instagram?” med svarsalternativen, 1 (Någon gång i månaden), 2 (Någon gång i veckan), 3 

(Flera gånger i veckan) och 4 (Flera gånger om dagen).  De deltagare som svarade “Nej” på 

frågan “Har du Instagram?” uppmanades att gå vidare till resterande frågor om självkänsla och 

kroppsmissnöje. Användningen av Instagram delades in i hög och låg-användning för att 
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genomföra en ANOVA-analys. Detta gjordes genom att ta en mediansplitt där värden under 

medianvärdet räknades som låg användning och värden över medianen samt medianvärdet 

räknades som hög användning. 

Självkänsla. Rosenberg self-esteem scale (Rosenberg, 1965) som är översatt till svenska 

(Johnson, 1997) användes för att mäta graden av självkänsla. Skalan består av 10 påståenden 

som till exempel “Ibland känner jag mig verkligen oduglig” och “Jag har en positiv inställning 

till mig själv”. Deltagarna skattar sina svar på en skala, från 1 (stämmer mycket dåligt), till 5 

(stämmer mycket bra). Ett index för variabeln självkänsla skapades genom att för varje individ 

summera svaren på samtliga självkänsla items, dividerat med totala antalet items, det vill säga 

10. Därmed beräknades ett medelvärde för varje individs självkänsla. Höga värden står för en 

hög grad av självkänsla. Cronbachs alfa för detta mätinstrument var 0.87 i denna studie.  För 

att genomföra en ANOVA-analys delades variabeln in i hög och låg grad av självkänsla. Detta 

gjordes genom att ta en mediansplitt där värden under medianvärdet räknades som låg grad av 

självkänsla och värden över medianen samt medianvärdet räknades som hög grad av 

självkänsla. 

Kroppsmissnöje. Med hjälp av Body Dissatisfaction Scale (Mutale, Dunn, Stiller & Larkin 

2016) mättes graden av kroppsmissnöje. Mätinstrumentet består av en serie enkla bilder på 

kvinnliga, för kvinnor, och manliga, för män, figurer på kroppar som var av varierande storlek 

och numrerades från 1 (mycket smal) till 9 (mycket stor). Utifrån dessa bilder fick deltagarna 

svara på två frågor som översattes till svenska av uppsatsens författare. Frågorna översattes 

utifrån hur författarna förstod och tolkade frågorna, så att den svenska översättningen fick 

samma betydelse som frågorna på engelska. De översatta frågorna som ställdes var “Vilken av 

figurerna tycker du stämmer bäst med hur din kropp faktiskt ser ut i verkligheten?”, och 

“Vilken av figurerna skulle du vilja se ut som?”. Variabeln kroppsmissnöje utformades för att 

se skillnaden mellan hur deltagarna faktiskt ser ut och hur de skulle vilja se ut, genom att 

subtrahera värdet på andra frågan från värdet på första frågan. Höga värden står för hög grad 

av kroppsmissnöje och låga värden står för låg grad av kroppsmissnöje. Mutale et al., (2016) 

har funnit att testet mäter kroppsmissnöje på ett tillförlitligt sätt.   

För att kunna genomföra en ANOVA-analys delades variabeln in i hög och låg grad av 

kroppsmissnöje. Detta gjordes genom att ta en mediansplitt där värden under medianvärdet 

räknades som låg grad av kroppsmissnöje och värden över medianen samt medianvärdet 

räknades som hög grad av kroppsmissnöje. 

 

  

Procedur  
   

En förfrågan om samtycke för undersökningen skickades ut till rektorn på gymnasieskolan via 

e-post. En förfrågan skickades även ut till föreläsare för ekonomiprogrammet, 

lärarprogrammet, en juridikkurs samt beteendevetarprogrammet på högskolan. Efter 

godkännande från rektorn och föreläsarna påbörjades datainsamlingen.  Datainsamlingen på 

högskolan skedde i samband med föreläsningar och på gymnasiet skedde datainsamlingen i 

samband med lektioner. Sammanlagt delades enkäterna ut till fyra gymnasieklasser. Innan 

datainsamlingen påbörjades utfördes en pilotstudie för att upptäcka eventuella brister med 

enkäten samt uppskatta hur lång tid det skulle ta att fylla i enkäten. Sex personer, varav tre 

kvinnor fick fylla i enkäten. Pilotundersökningen tydde på att datainsamlingsmetoden och 

mätinstrumenten fungerade väl, därmed gjordes inga ändringar i mätinstrumenten. 

Mätinstrumenten fick medgivande från dess författare för att användas i denna studie.  I 

förfrågan gavs information om vad studien handlade om samt hur undersökningen skulle gå 

till. Innan enkäterna delades ut informerades deltagarna muntligt om, enligt de 

forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2011), att undersökningen handlade om 

användning av Instagram och attityder till sig själv. Information gavs om att enkäten skulle ta 

cirka fem minuter att fylla i, att det var helt frivilligt att delta, att de kunde välja att avbryta 
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deras deltagande när som helst samt att materialet som samlades in enbart skulle användas till 

föreliggande undersökning och därefter raderas. Vidare uppmanades deltagarna att besvara 

frågorna så ärligt som möjligt samt fylla i samtliga frågor. Med varje enkät följde även ett 

missivbrev där deltagarna igen informerades om de forskningsetiska principerna 

(Vetenskapsrådet, 2011). I missivbrevet gavs även information om att deltagarna var 

välkomna att höra av sig till någon av undersökningsledarna via de bifogade 

kontaktuppgifterna om de hade några frågor eller om de ville veta mer om undersökningen. 

Efter insamlingen av enkäterna tackades deltagarna för deras medverkan.                              

 

 

Resultat 
 

För att undersöka relationerna mellan studiens variabler beräknades Pearson och Spearman’s 

korrelationskoefficienter, vilka redovisas i Tabell 1. Resultaten visade att det inte finns ett 

samband mellan användningen av Instagram och självkänsla respektive kroppsmissnöje, vilket 

inte gav stöd för hypotes 1. Ett negativt samband mellan kroppsmissnöje och självkänsla 

påvisades som gav stöd för hypotes 2. Det vill säga ju högre grad av kroppsmissnöje 

deltagarna hade, desto lägre grad av självkänsla hade dem.   

 

Tabell 1    

Pearson korrelationskoefficienter samt deskriptiv statistik (n = 232)   

 Variabler                       M              SD          1          2        3         4         

1. Kön 
a                              

ia
b                       

ia
b      

   -             

2. Ålder                   21.70         5.96     -.11      -          

3. Självkänsla            3.99           .70    .36*      - .00    - -    

4. Kroppsmissnöje    1.23         1.12 

5. Instagram 
c
            3.70           .73                                      

-.24*   

 -.12  

   .07 

 -.25*    

  -.38* 

  -.09  

   - 

.   .02         

Not. *= p < .01.  Kvinnor = 1 och män = 2.  
a     Kvinnor kodades med 1 och män med 2.  
b     ia   Icke applicerbart. 
c
     Spearman’s korrelationskoefficienter   

 

T-tester genomfördes för att undersöka medelvärdesskillnader mellan studiens variabler. För 

att minska risken för typ I-fel justerades Bonferroni- signifikansnivån från .05 till .0083. 

Tabell 2 visar medelvärdena, standardavvikelserna, t - värdena och frihetsgraderna för alla 

jämförelser för kvinnor och män. Resultaten visade att kvinnor har högre grad av 

kroppsmissnöje än män, vilket stödjer hypotes 3a. Denna effektstorlek var medelstor, d = .51. 

Vidare påvisades signifikanta skillnader mellan män och kvinnor beträffande självkänsla, där 

kvinnor har lägre självkänsla. Detta stödjer hypotes 3b med stor effektstorlek, d  =.78.  
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Tabell 2 

T-test för oberoende mätningar avseende Kön och variablerna Insta, SK samt KM  

                       Kvinna           Man 

Variabel M SD n    M SD n       t            df             d 

Instagram 3.72 0.76 126 3.65 .70 79      .73        202         .10 

Självkänsla 3.77 .71 131 4.28 .57 99   -5.90*     228          .78    

Kroppsmissnöje 1.45 1.18 130   .90 .93 91    3.88*     219          .51  

Not. * p < .0083. Instagram; (Insta) Självkänsla; (SK) Kroppsmissnöje; (KM). 

  

Medelvärdena, standardavvikelserna, t - värdena och frihetsgraderna för alla jämförelser för 

gruppen unga och gruppen äldre redovisas i Tabell 3. Resultaten visade att de yngre deltagarna 

använder Instagram mer än de äldre, vilket stödjer hypotes 4c, med en medelstor effektstorlek. 

Inget statistiskt signifikant stöd kunde påvisas vad gäller hypoteserna 3c, 4a och 4b.    

  

Tabell 3 

T-test för oberoende mätningar avseende Ålder och variablerna Insta, SK samt KM 

                  Ung          Äldre 

Variabel  M  SD  n       M SD  n        t               df          d 

Instagram 3.86   .42 111      3.49   .95  93      3.92*        202        .52 

Självkänsla 3.93   .74 116      4.03   .65 112      -.98           226        .14 

Kroppsmissnöje 1.32 1.11 110      1.14 1.13 109      1.20          217        .16 

Not. * p < .0083. Instagram; (Insta) Självkänsla; (SK) Kroppsmissnöje; (KM). 

  

Då variablerna självkänsla och kroppsmissnöje inte var associerade med användningen av 

Instagram utfördes ingen ANOVA- analys för dessa variabler.   Dock gjordes en 2 

(åldersgrupp, ung och äldre) x 2 (kön, man och kvinna) mixed ANOVA för att testa hypotes 5 

där användningen av Instagram var beroendevariabeln. Huvudeffekt A (åldersgrupp) var 

signifikant F (1, 204) = 11.20, p = .001, η2  = .05. Även huvudeffekt B (kön) var signifikant 

F(1, 204) = 6.92, p = .009, η2 = .03. Det fanns ingen signifikant interaktionseffekt av 

deltagarens kön och ålder F (1, 104) = 1.32, p > 0.5 n.s, η2 = .01.  De kvinnliga deltagarna (M 

= 3.72, SD = .76) hade en högre användning av Instagram än de manliga (M = 3.65, SD = .70). 

De yngre deltagarna (M = 3.86, SD = .42) hade högre användning av Instagram än de äldre 

deltagarna (M = 3.49, SD = .95). Därmed fick inte hypotes 5 stöd.   

 
 

Diskussion 
   

Syftet med denna studie var att undersöka om det finns ett samband mellan användningen av 

Instagram, graden av kroppsmissnöje och graden av självkänsla, samt om det föreligger några 

åldersskillnader och könsskillnader avseende dessa. Resultatet visade på att det inte finns 

något samband  mellan användningen av Instagram, graden av kroppsmissnöje samt graden av 

självkänsla, därav fick hypotes 1 inget stöd.  
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När det gäller relationen mellan graden av självkänsla och graden av kroppsmissnöje visade 

resultatet på ett samband mellan variablerna, det vill säga att ju lägre självkänsla desto högre 

kroppsmissnöje. Därmed stödjer resultatet hypotes 2: att det finns ett samband mellan 

variablerna graden av självkänsla och graden av kroppsmissnöje. Detta resultat stödjer tidigare 

forskning som visat på ett sådant samband (t ex Mellor et al., 2010). Dock är det här inte 

möjligt att uttala sig om orsakssamband.  

Vad beträffar hypotes 3a: att kvinnor har högre kroppsmissnöje än män, bekräftades denna 

hypotes av resultaten, vilket är i linje med tidigare forskning som kommit fram till samma 

resultat (t ex Laus et al., 2015; Mellor, Fuller-Tyszkiewicz, McCabe, & Ricciardelli, 2010; 

Wängqvist & Frisén, 2013).  

Även hypotes 3b: att kvinnor och män skiljer sig beträffande graden av självkänsla 

bekräftades av resultaten som visade på att männen, likt tidigare studier, (t ex Bleidorn et al. 

USA, 2015; Zuckerman, Li & Hall, 2016) hade en högre självkänsla än kvinnorna. Dock finns 

det även forskning som visat på att kvinnor i sena tonåren har högre självkänsla än män 

(Heinonen, Räikkönen och Keltikangas Järvinen, 2005).  En tänkbar förklaring till de skilda 

resultaten skulle kunna vara skillnader i jämlikhet mellan de olika länderna där studierna 

utfördes. Då Norden är mer jämlikt i jämförelse med USA skulle denna jämlikhet tänkas 

förklara att kvinnor i sena tonåren har högre självkänsla än män i samma ålder i Finland. 

Något som är intressant är dock att föreliggande studie som utfördes i Sverige inte visade på 

liknande resultat som Finland, utan istället visade på resultat i linje med studier utförda i 

exempelvis USA som visade på att män har högre självkänsla än kvinnor (t ex Bleidorn et al. 

USA, 2015; Zuckerman, Li & Hall, 2016).  

Ett intressant resultat från studien är att t-testet, till skillnad från vad som förutspåddes,  inte 

visade på några könsskillnader avseende användningen av Instagram, vilket inte ger stöd för 

hypotes 3c. Detta resultat strider mot tidigare forskning som har visat på att kvinnor använder 

Instagram i högre utsträckning än män (Findahl & Davidsson, 2015; Hausmann et al., 2017). 

En tänkbar förklaring till dessa motstridiga resultat kan tänkas ha sin grund i att användning av 

Instagram mäts på olika sätt i studierna. Denna studie  jämför enbart män och kvinnors 

användning av Instagram bland de som använder Instagram, det vill säga i vilken utsträckning 

män och kvinnor använder Instagram av de som har ett Instagramkonto. Findahl och 

Davidsson (2015) tar dock även hänsyn till hur många män och kvinnor som har ett 

Instagramkonto. Den typen av analys gjordes dock inte i denna föreliggande studie. Således är 

det möjligt att det är fler kvinnor än män som har Instagram, men avseende män och kvinnor 

som har Instagram finns det ingen könsskillnad i hur mycket man använder Instagram.   Dock 

visade ANOVA analysen som utfördes för att testa hypotes 5 på att fler kvinnor än män 

använder Instagram. Därmed är det möjligt att det finns en könsskillnad beträffande 

användningen av Instagram, även om inte t- testet visade det. En tänkbar anledning till de 

motstridiga resultat som kan fram från t-testet och ANOVA analysen kan vara att variabeln 

användning av Instagram analyserades på olika sätt i de olika analyserna. Då användning av 

Instagram delades in i hög och låg-användning i samband med ANOVAN, kan detta ha 

orsakat en skillnad mellan könen hög och låg-användning som inte påvisades vid t-testet där 

ingen sådan indelning gjordes.  

Vad beträffar hypotes 4a: att yngre har högre kroppsmissnöje än äldre, fick denna hypotes 

inte stöd av resultaten vilket även strider mot tidigare fynd som visat på att yngre har en högre 

grad av kroppsmissnöje än äldre (Mellor et al., 2010).  En tänkbar förklaring till dessa 

motstridiga resultat är skillnader i hur kroppsmissnöje mättes. I denna studie användes Body 

Dissatisfaction Scale (Mutale et al., 2016) som mätte grad av missnöje gällande uppfattad 

kroppsstorlek, till skillnad från Mellor et al. (2010) som använde sig av The Body Image 

Dissatisfaction Scale (McCabe & Ricciardelli, 2004) för att mäta graden av missnöje med 

olika kroppsdelar. En annan förklaring till dessa motstridiga resultat kan ha sin grund i att 

variationen i åldern i föreliggande studie inte var så stor. Det är möjligt att det med ett material 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11199-010-9813-3
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med större åldersskillnad mellan yngre och äldre även skulle påvisas skillnader i 

kroppsmissnöje i dessa åldersgrupper.  

Vidare påvisades inga åldersskillnader beträffande graden av självkänsla och resultaten gav 

därmed inte stöd för hypotes 4b: att yngre har lägre självkänsla än äldre. Även detta kan tänkas 

ha sin grund i att variationen mellan åldersgrupperna i denna studie inte var nog stor och det är 

möjligt att en större variation i ålder mellan åldersgrupperna yngre och äldre skulle kunna visa 

på en skillnad även i denna studie. En annan möjlig förklaring till uteblivna åldersskillnader 

beträffande graden av kroppsmissnöje är att största delen deltagare var relativt unga, även i 

gruppen äldre. 

Hypotes 4c: att yngre använder sig av Instagram i högre utsträckning än äldre, bekräftades i 

denna studie. Detta resultat stödjer tidigare forskning som också har visat på en sådan 

åldersskillnad beträffande användning av Instagram (Findahl & Davidsson, 2015).  

Vad gäller hypotes 5: att yngre kvinnor använder sig av Instagram i högre utsträckning än 

män och äldre kvinnor, bekräftades ej denna. Resultatet visade dock på en könsskillnad 

beträffande användning av Instagram. Att hypotesen inte fick stöd strider mot tidigare 

forskning (t ex Findahl & Davidsson, 2015). Detta kan förklaras på samma sätt som för 

hypotes 3c, dvs att användningen av Instagram mättes på olika sätt i de olika studierna. En 

annan förklaring som kan ges här och som även gavs för resultaten för hypotes 4a och hypotes 

4b, är bristen på variation i ålder mellan grupperna yngre och äldre. Då majoriteten av 

deltagarna var relativt unga, även i gruppen äldre, är det problematiskt att utifrån detta 

material mäta skillnader mellan yngre och äldre.  

Vad beträffar denna studies påvisade samband mellan självkänsla och kroppsmissnöje, kan 

detta kopplas till Rosenbergs (1965) teori om global självkänsla. Hög global självkänsla 

innebär bland annat att individen har hög självacceptans, upplever sig vara tillräckligt bra och 

på det stora hela är nöjd med sig själv (Rosenberg, 1965). Att en individ är missnöjd med sin 

kropp innebär just det motsatta; individen vill se ut på ett annat sätt och upplever därmed inte 

sig själv vara tillräckligt bra och är inte nöjd med sig själv. Utifrån detta resonemang är det 

även möjligt att förklara de påfunna könsskillnaderna beträffande självkänsla och 

kroppsmissnöje. Att män visade sig ha hög grad av självkänsla kan tänkas förklara deras låga 

grad av kroppsmissnöje och på samma sätt kan kvinnors låga grad av självkänsla tänkas 

förklara deras höga grad av kroppsmissnöje. 

Utifrån föreliggande studiens resultat tycks användningen av Instagram inte vara kopplat till 

graden av självkänsla eller kroppsmissnöje hos gymnasister och högskolestudenter.   

  

 

Studiens styrkor och svagheter    
  

Föreliggande studie har såväl styrkor som svagheter. En styrka med studien är antalet 

deltagare på 232 personer. Vidare var även könsfördelningen relativt jämn med 100 män och 

132 kvinnor, vilket ökade möjligheten för att göra adekvata jämförelser mellan könen. En 

annan styrka med studien var att en pilotundersökning genomfördes för att kunna upptäcka 

eventuella svagheter med enkäten, vilket därmed gav möjlighet att kunna förbättra enkäten 

innan datainsamlingen påbörjades om så skulle behövas.   

Ytterligare en styrka med studien var att graden av självkänsla mättes med ett väletablerat 

mätinstrument som i denna studie hade hög inre konsistens, Cronbachs alfa (0.87). 

Kroppsmissnöje mättes med en ny skala från 2016 som därmed är en modern skala för att 

mäta kroppsmissnöje. Även denna skala har visats mäta kroppsmissnöje på ett tillförlitligt sätt 

i andra studier (se Mutale et al., 2016).  Dock är mätinstrumentets frågor i den etablerade 

skalan på engelska och har översatts av författarna till föreliggande uppsats till svenska. Även 

om mätinstrumentet visats vara tillförlitligt i andra studier, kan det således vara svårt att uttala 

sig om reliabiliteten i denna studie på grund av översättningen. Vidare, kan deltagarna ha 
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tolkat frågorna på annat sätt än om frågorna varit formulerade på engelska såsom i den 

ursprungliga skalan.   

En svaghet med studien, som tidigare redan nämnts, kan vara indelningen av 

åldersgrupperna till yngre (16-20 år) och äldre (21-50 år), där variationen mellan grupperna 

var liten. Syftet med att skapa grupper utifrån dessa åldrar var att få ungefär lika stort antal 

deltagare i varje grupp och ändå ha relativt unga deltagare i gruppen för yngre. Dock kan 

denna brist på variation vara en förklaring till varför inga åldersskillnader påträffades 

beträffande varken självkänsla eller kroppsmissnöje. Det är möjligt att det med en större 

variation mellan åldersgrupperna, skulle påträffats åldersskillnader. 

Mätningen av användning av Instagram skulle ha kunnat utformas på ett annat sätt. I denna 

studie mättes endast graden av användningen av Instagram hos de som hade ett 

Instagramkonto, medan de som inte hade ett konto uteslöts ur analyserna beträffande 

Instagram. Ett alternativt sätt hade varit att även ta med dessa svar och räkna dessa som en låg 

grad av användning av Instagram, alternativt från början omformulera svarsalternativen på 

frågan “Hur ofta använder du Instagram?” med ett svarsalternativ såsom exempelvis 

“Sällan/har inte Instagram”. På så sätt hade det även varit möjligt att räkna med de som aldrig 

använder Instagram.   

Vidare finns det även svagheter med datainsamlingen då urvalet inte var fullständigt 

slumpmässigt, utan delvis valdes ut genom ett tillgänglighetsurval från en gymnasieskola samt 

en högskola. Dock bestod urvalet av elever från olika program på gymnasiet från såväl 

praktiska som teoretiska linjer samt studenter från flera olika program på högskolan, vilket 

ökar möjligheten till generaliserbarhet. Då majoriteten var relativt unga i undersökningen kan 

det därmed även vara svårt att generalisera resultaten till äldre vuxna.  En annan komplikation 

som uppstod vid datainsamlingen var att det vid flera tillfällen, då datainsamlingen skedde i 

slutet av en föreläsning, var flera studenter som valde att lämna salen direkt, vilket gör det 

problematiskt att uttala sig om det externa bortfallet. Bland de som deltog pratade ofta 

eleverna och studenterna med varandra när de fyllde i enkäten, vilket kan ha påverkat hur de 

svarade på frågorna.  

En annan svaghet med studien är det interna bortfallet kring kroppsmissnöje. De obesvarade 

frågorna kring kroppsmissnöje valdes att inte ersättas med medelvärdet för de resterande 

deltagarna eftersom svaret avgör hela värdet på individens kroppsmissnöje, vilket har kunnat 

ge snedvridna resultat. Samtidigt kan en anledning till att dessa frågor ibland lämnades 

obesvarade ha sin grund i att frågor kring kroppsmissnöje kan vara känsliga. Till exempel kan 

dessa frågor tänkas vara extra känsliga för personer som är mycket missnöjda med deras 

kroppar och därmed är det möjligt att dessa personer därför väljer att inte svara på frågorna. 

Således är det möjligt att studien missat en viktig svarsgrupp samt att resultaten hade sett 

annorlunda ut om samtliga deltagare hade besvarat frågorna gällande kroppsmissnöje. 

   

  

Förslag på framtida forskning  
   

Denna studie som undersökte relationen mellan användning av Instagram och attityder till sig 

själv, fokuserade enbart på självkänsla och kroppsmissnöje som attityder till sig själv. Då 

resultaten inte visade på något samband mellan användning av Instagram och självkänsla 

respektive kroppsmissnöje, hade det varit intressant att i framtiden undersöka om det finns 

något samband mellan Instagram och andra typer av attityder till sig själv.  

    Vad gäller kroppsmissnöje, fokuserar denna studie enbart på kroppsmissnöje gällande 

kroppsstorlek, det vill säga kroppsfett. Vad gäller framtida studier skulle det vara intressant att 

replikera denna undersökning i en undersökningsgrupp med mera spridning i ålder och då 

även undersöka andra kroppsattribut, det vill säga hur nöjd man är med olika delar av sin 

kropp såsom stuss,  mage och ansikte.   
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Vidare, eftersom det även råder ett smalhetsideal med betoning på en vältränad kropp 

(Frisén et al., 2014) skulle det vara intressant att i framtiden undersöka graden av 

kroppsmissnöje och dess eventuella koppling till hur vältränad man är. Det vill säga använda 

sig av mätinstrument med fokus på graden av kroppsmissnöje gällande hur vältränad man är. 

Vidare hade det även varit intressant att i en sådan studie undersöka eventuella skillnader 

mellan individer som tränar regelbundet och individer som inte tränar.  

 

  

Slutsats och användbarhet  
  

Allt fler svenskar börjar använda sig av sociala medier, och plattformen Instagram har blivit en 

stor del av människors vardag (Findahl, 2014). Denna studie bidrar med ökad kunskap om 

vilken betydelse användandet av sociala nätverk, i detta fall Instagram, har beträffande 

individers attityder till sig själv. Föreliggande studie indikerar att Instagram inte är av 

betydelse för individers självkänsla och kroppsmissnöje, vilket var ett resultat i motsats till vad 

som förväntades utifrån tidigare forskning som visat på samband mellan användning av sociala 

medier och attityder till sig själv (t ex Kim & Chock, 2015). Vidare kan de påfunna 

könsskillnaderna i kroppsmissnöje och självkänsla, det vill säga att kvinnor har lägre 

självkänsla än män och högre grad av kroppsmissnöje än män, inte förklaras utifrån 

användning av Instagram. Detta innebär att det finns andra faktorer som bidrar till varför 

kvinnor har lägre grad av självkänsla och högre grad av kroppsmissnöje än män. En sådan 

bidragande faktor till kvinnors negativa attityder till sig själv kan vara sociala jämförelser 

(Heinberg och Thompson, 1992; Wheeler & Miyake, 1992). Det är möjligt att individer 

hamnar i sociala jämförelser på Instagram som har bilder fokus. Dock kan individer hamna 

även i andra typer av sociala jämförelser, såsom användning av massmedia och andra sociala 

nätverk, som kan vara av större betydelse än Instagram för individers attityder till sig själv. 

Sammantaget indikerar forskningsresultaten i denna studie på att den ökade användningen av 

Instagram inte behöver betraktas som något negativt sett till individers grad av självkänsla och 

grad av kroppsmissnöje.  
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