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Relationen mellan användandet av Instagram och självkänsla 
Hanin Abdali och Tina Blom  

 

Ökningen av sociala nätverk medför enorm mängd information från olika 

källor. Att alltid vara uppkopplad på nätverken kan påverka individen 

negativt. En anledning till den ökade användningen kan tänkas vara en låg 

självkänsla. Det nya och snabbväxande nätverket Instagram i relation till 

individers självkänsla och hälsa är ännu outforskat. Studiens syfte är att 

undersöka relationen mellan självkänsla och användandet av Instagram. 

Skillnaden mellan mäns och kvinnors användande och självkänsla studeras 

också. 121 enkäter delades ut till svenska högskolestudenter. Självkänsla 

och hur Instagram integrerats i individens vardag mättes med en skala 

vardera. T-test visade att män rapporterar en högre självkänsla och att 

Instagram integrerat sig mindre i männens vardag jämfört med kvinnorna. 

ANOVA-analyser och post hoc-test visade tendenser på att exempelvis 

självkänslan var högre bland de som gjorde få uppdateringar jämfört med de 

som gjorde många uppdateringar. Riktningen på relationen mellan 

självkänsla och användande av Instagram skulle vara intressant att 

undersöka i framtida studier.  

Keywords: Self-esteem, Instagram, gender difference, social network 

 

 

Inledning 

 
De sociala nätverken blir vanligare och integrerar sig allt mer i individers vardag. Från att ha 

varit begränsat till hemdatorns Internet finns idag internet tillgängligt i mobiltelefoner vilket 

innebär att de sociala nätverken alltid kan vara med i olika vardagliga situationer. Tidigare 

användes sociala medier och internet till att enkelt dela med sig av och få information. Det 

handlade om att läsa, observera och konsumera produkter och service. I takt med internets 

utveckling skapades även möjligheter för olika sociala medier att växa och befästa sig och bli 

som plattformar för användarna. Dessa plattformar gav privatpersonen möjlighet att bidra 

med information främst om sig själv. Det uppkom ett identitet skapande kring privatpersonens 

persona inom internetvärlden. Det började delas information mellan människor genom 

bloggar, sociala nätverk och diskussionssidor. Kietzmann, Hemkens, McCarthy och Silverstre 

(2011) menar att sociala mediers grunder består av identifikation, konversation, att dela med 

sig och personliga förhållanden mellan individer och mellan grupper. Många delar alltså med 

sig av sina liv med vänner på olika sociala nätverk. Sociala medier skapar möjligheter för 

individer att exempelvis uttrycka åsikter och hålla kontakten med vänner men skapar också 

nya förväntningar och krav på individen. I Sverige använder sig hälften av befolkningen av 

sociala medier menar Findahl (2014) och visar statistiska resultat på att sociala nätverk 

används i olika utsträckning utifrån ålder. Studien visar att barn och ungdomar i åldern 12-15 

år använder 85% sociala nätverk. Den åldersgrupp som toppar användandet av sociala nätverk 

är de i åldern 16-25 år där hela 95% av åldersgruppen använder sociala nätverk. I 

åldersgruppen 26-35 år används sociala nätverk av 85% och 53% av de i åldersgruppen 36-45 

år. Sedan fortsätter procentantalet att gå ned i högre åldrar. På Facebook använder individen 
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sig av statusuppdateringar, på Twitter sprids nyheter fort, på LinkedIn skapas jobbrelationer 

och på Instagram publiceras det individen önskar genom bilder.  

   Instagram är en applikation som tillåter varje användare att publicera bilder och filmklipp på 

sin egen profil men som även kommer upp i sina vänners realtidsström inom applikationen. 

Instagram är en av de största och ledande telefon applikationerna i världen just nu och har 

över 300 miljoner användare som publicerar bilder och interagerar varje dag. Instagram är på 

så sätt ett stort nätverk för personer att växelverka med sina vänner och bekanta genom 

snabba visuella former, bilder och filmklipp som personer tagit själva främst med sina 

mobilkameror. Findahl och Davidsson (2015) har i sin senaste, årliga studie av svenska 

folkets internetvanor sett en fortsatt ökning av användandet av sociala nätverk i alla 

åldersgrupper. Det visar att Facebook fortfarande är populärast men Instagram uttrycks som 

årets raket. Det visade sig också vara främst unga kvinnor som använde sig av Instagram. 

Studien visade även att kvinnor är mer aktiva i att besöka sina sociala nätverk både via 

mobiltelefon och dator samt att de publicerar flest bilder på nätet.  

 

 

Individens hälsa och användandet av sociala nätverk. 

 
Tidigare studier visar att sociala nätverk påverkar hälsan, exempelvis att ett frekvent 

användande kan påverka individens psykiska hälsa negativt (Chen & Lee, 2013; Lindwall, 

2011; Statens medieråd, 2015). Det finns även studier som motsäger att det skulle finnas 

något samband mellan individens psykiska hälsa och användandet av sociala nätverk 

(Kietzmann et al., 2011). Många internetsajter är designade för att huvudsakligen skapa och 

influera till konversationer mellan människor och grupper vilket är ett område som Kietzmann 

et al. berör. De menar att konversationer kan handla om vad som helst och att social medier 

även kan ses som en plats att få sin röst hörd. Genom sociala medier tar de upp hur människan 

kan bekämpa orättvisor och driva humanitära aktioner och arbeten vilket skapar en positivitet. 

Utifrån detta går det att se hur sociala medier har en viss positiv inverkan på människans 

psykiska hälsa.  

   Påverkan på självkänslan sker vid jämförelser med andras profiler och profiljämförelser av 

exempelvis fitness och dieter kan påverka individens beteende negativt genom att hen startar 

en överdriven träning och bantning (Lindwall, 2011; McMullin & Cairney, 2004).  

   En hög intensitet och att vara konstant uppkopplad kan exempelvis leda till 

informationströtthet (Statens medieråd, 2015). Chen och Lee (2013) gjorde en studie där 

resultatet visade att individer påverkas negativt av frekvent användande av sociala medier då 

den enorma mängden kommunikation från flera källor, aktiviteter och tjänster resulterade i att 

individens stressnivå ökade. Att individen kände sig överväldigad och mer stressad menade 

Chen och Lee i sin tur bidrar till minskad självkänsla. En svensk undersökning med syfte att 

ge förståelse för huruvida Facebook påverkar användarna på ett psykologiskt plan är 

Sweden´s largest Facebook study, skriven av Denti et al. (2012). Med ett fokus på individens 

självkänsla och välmående genomfördes en datainsamling på över 1000 personer med en 

åldersspridning mellan 14-73 år. Data samlades in genom en internetbaserad enkät och 

resultatet visade att individens välmående är relaterat till Facebook användandet men att det 

inte fanns någon signifikant relation mellan självkänsla och Facebook användandet. 

   Kvinnor påverkas mer än män av utseendeideal och bilder (Lindwall, 2011). Instagram är en 

gratis fotodelningsapplikation och ett socialt nätverk där det går att dela bilder som i många 

fall är redigerade och förbättrade. Då bilder redigeras via applikationen kan det utgöra en risk 

att jämförelsen mellan individens vardag och verklighet ställs i kontrast. Användare av 
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Instagram kan redigera sina bilder och försköna dem vilket kan medföra att verkligheten 

börjar uppfattas oglamorös och mindre vacker än de förskönade bilderna på Instagram.  

   Förskönande bilder kan handla om social önskvärdhet vilket handlar om att individen 

försöker framstå på ett sätt som hen tror att andra tycker är värdefullt och som är önskvärt. 

Social önskvärdhet kan bero på att människan behöver känna sig accepterad och omtyckt 

(Branden, 1969). Att bygga identitet på nätet kan vara ett uttryck för strävan att vara 

accepterad och få ”gillningar” och positiva kommentarer. De sociala nätverken ger individen 

en plattform att visa en egenskapad identitet och självbild vilket kan leda till att det byggs upp 

en felaktig eller förskönad identitet som inte stämmer helt överens med individen utanför 

nätverket (Statens medieråd, 2015). Branden (1969) menar att god självkänsla innebär att 

individen känner sig accepterad och omtyckt vilket är ett grundbehov som alla människor 

behöver och strävar efter. Där av skulle en individ med låg självkänsla kunna vara benägen att 

falla för fenomenet social önskvärdhet på de sociala nätverken. Utifrån detta är det relevant att 

fundera och undersöka vad nätverksanvändandet gör med individens självkänsla alternativt 

hur individens självkänsla påverkar användandet av sociala nätverk.  

   I vardaglig bemärkelse kan begreppet självkänsla ses som självklart och lättförståeligt samt 

som något som lätt kan förändras men Johnson (2003) menar att trots en enorm mängd 

forskning kring begreppet kan begreppet fortfarande ses som komplicerat och svårfångat och 

det finns flera olika mätmetoder som mäter individers självkänsla. Johnsons menar att 

självkänsla handlar om en grad av respekt och acceptans till sig själv. Självkänsla beskrivs av 

Masreliez-Steen (1998) som en trygghet i sig själv som person. Det som personer gör och 

tycker bottnar i personens inre och vem personen är. En uppskattning av sig själv. Det finns 

många definitioner av begreppet. Självkänsla skall skiljas från självförtroende. 

Självförtroende handlar om individens tilltro till sin förmåga och är inte det som denna studie 

innefattar. Lindwall (2001) beskriver begreppet självkänsla som ett av psykologiforskningens 

mest välundersökta begrepp. Detta baserar han på den enorma mängd av vetenskapliga 

artiklar som publicerats kring ämnet. Det finns många definitioner också likaså många teorier 

om hur självkänslan utvecklas. Enligt Masreliez-Steen (1998) så går det att få grepp om 

människans självkänsla först i vuxen ålder då självkänslans utveckling går i takt med 

människans emotionella utveckling.  Enligt Rosenberg och Pearlin (1978) är självkänsla 

någonting som utvecklas i samband med hur personer uttrycker sig själv och ger sig själv 

plats i det sociala livet. Självkänsla kunde på ett plan vara en reflektion av den kärlek man fått 

ifrån omgivningen under sin uppväxt. Rosenberg (1965) menar att självkänsla förvärvas 

genom andras uppmuntran och villkorslösa kärlek men kan också förvärvas då individen 

känner sig kompetent i sin personliga utveckling. Individer som omges av personer som 

mobbar, trycker ned och kritiserar individen kan ge konsekvensen att individen får negativa 

tankar om sig själv. Rosenberg och Pearlin (1978) kallar detta för reflekterande kritik. Detta 

överensstämmer med att personer som haft negativitet runt sig under sin uppväxt kan få låg 

självkänslan under vuxenlivet (Masreliez-Steen, 1998).  

   Lindwall (2011) liksom Johnson (2003) menar att självkänsla är en viktig länk till allt 

individen gör i livet. Lindwall (2011) gör en liknelse mellan luft och självkänsla. Båda är 

osynliga men viktiga för överlevnad och det är inte förrän man har för lite av självkänslan 

eller luften som man märker av hur viktiga dessa är.  

 

 

Global-, situationsbunden och självutvärderad självkänsla 
 

Lindwall (2011) har sammanfattat tre perspektiv som ger olika syn på självkänsla vilka 

använts i forskning. Första sättet syftar till en mer övergripande bild som individen har till sig 

själv och sitt värde. Detta kallas global självkänsla och ses som en relativt stabil form av 
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självkänsla. Med stabil självkänsla menas en självkänsla som inte påverkas så mycket av 

omgivningen. En något mindre stabil form av självkänsla är situationsbunden självkänsla, 

vilket betyder att självkänslan kan förändras både positivt och negativt beroende på situation. 

En höjning av den situationsbundna självkänslan kan innebära att individen känner stolthet 

och nöjdhet över sig själv i just den aktuella situationen. En minskning av självkänslan i sin 

tur skulle kunna innebära känslan av skam och förödmjukelse över sig själv i en specifik 

situation. Det tredje perspektivet av självkänsla handlar om individens självvärdering som 

innefattar hur individen ser på sin kompetens och dennes nöjdhet med sig själv vilket 

Lindwall benämner som självutvärdering. Rosenberg (1965) menar att global självkänsla 

innebär självkänsla i olika situationer, och som innefattar både positiva och negativa aspekter. 

Det innebär att en person kan se sig själv som kunnig men samtidigt bära på negativ kritik 

mot sig själv. Rosenbergs skala som mäter självkänsla är den skala som används i denna 

studie och den mäter individens globala självkänsla. Den definition av självkänsla som valdes 

för denna studie var att självkänsla är en socialpsykologisk konstruktion som tar över 

individens attityder och perceptioner kring sitt självvärde. Individuella bedömningar av 

självkänsla bildas genom två samverkande processer. Först genom att individer jämför sina 

sociala identiteter, åsikter och förmågor med andra. Då individer känner att de är sämre än 

dem de jämför sig med, kommer deras självkänsla påverkas negativt. För det andra bedömer 

individer sig genom sin samverkan med andra. Människor lär sig att se sig själva som andra 

anser dem vara. Om andra individer inte tror mycket på en individ, kommer den enskilde att 

tänka dåligt om sig själv. Detta hänvisas som ''reflected appraisal'' av individens 

självvärdering enligt Rosenberg och Perlin (1978). 

 

 

Låg respektive hög självkänsla 

 
Självkänsla beskrivs ofta utifrån en position i en skala från låg till hög självkänsla. Lindwall 

(2011) beskriver låg självkänsla som en negativ självkänsla och hög självkänsla som positiv 

självkänsla.  

 

   Hög självkänsla definieras av att personen har en sund självbild och värderar sig själv 

positivt. Salmivalli (2001) menar att en hög självkänsla är hälsosam då individen visar en äkta 

acceptans mot sig själv och inte behöver söka bekräftelse eller uppmuntran från andra. 

Personen har lätt för att fatta beslut när det gäller sig själv i olika situationer, personen känner 

sig själv väl och vet sina gränser för alla möjliga forum. Masreliez-Steen (1998) beskriver att 

hög självkänsla inte behöver synas på personens beteende men kan visas om personen hamnar 

i någon form av personlig kris och huruvida hanterbarheten av krisen är stabil. En bra 

självkänsla kopplas ihop med stabilitet i livet. Har individer haft en stabil och lycklig uppväxt 

tenderar självkänslan att vara stadig i vuxen ålder. 

   Men en hög självkänsla kan klassas som ohälsosam. Individens självkänsla kan utåt sett 

betraktas som hög självkänsla men kan bottna i en falsk självkänsla. Individen kan då utge sig 

för att ha en god självkänsla genom att hen skapar den bild av sig själv som hen tror att andra 

ska se som värdefull. Salmivalli (2001) beskriver att en falsk självkänsla kan betraktas som en 

överdrivet hög självkänsla på ett nästintill narcissistiskt plan. Att skapa en falsk självkänsla 

kan handla om social önskvärdhet, det vill säga att individen utmålar sig för att vara på det 

sätt som hen tror att andra önskar av hen. 

 

   Låg självkänsla är ohälsosamt och förknippat med ångest, depression, rädsla, blyghet, 

oroskänslor och ensamhet (Rosenberg, 1965; Salmivalli, 2001). En låg självkänsla kan göra 
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att individen får svårt att ta egna beslut, är osäker på sig själv eller på sin position och 

ifrågasätter sina egna resonemang och sitt beteende i vardagen. En individ med låg 

självkänsla kan verka osäker, tillbakadragen och tyst i sociala sammanhang. En person med 

låg självkänsla kan likväl vara en högljudd person som gärna syns i sociala rum. Även 

personer som är bitska, snabba och ”hårda” utåt kan ha en låg självkänsla. De kan kritisera 

andra eller nedvärdera andra för att verka mer säkra på sig själva men i själva verket ha en 

ostadig självkänsla själva. En person med låg självkänsla har en negativ självbild och många 

gånger en självbild som inte stämmer överens med omgivningens bild av personen. Låg 

självkänsla visar sig i personer som inte gärna tror på sin förmåga för saker och ting. Personer 

med låg självkänsla kan även ha problem med psykisk ohälsa av olika former (Masreliez-

Steen, 1998).   

 

 

Skillnader mellan kvinnor och mäns självkänsla 
 

Skillnader mellan könen kan bero på de olika livsvillkor respektive kön har i samhället. 

Masreliez-Steen (1998) menar att det inom den svenska kulturen finns en mans- och en 

kvinnokultur. Hon menar att mäns och kvinnors beteenden värderas utifrån könstillhörighet 

oavsett om det handlar om lika beteenden.  

   Josefson (2005) skriver i sin bok om hur samhällets olika föreställningar är en väsentlig 

faktor bakom individens självkänsla. Josefsson lyfter fram hur sociala konstruktioner skapas i 

individens omgivning som dels bestämmer hur de olika könen bör vara. Frågan kan ställas om 

omgivningens konstruerade normer är det som bestämmer hur vi betraktar och förväntar oss 

av olika könsroller eller om normerna är djupt ingrodda i människans inre. Johnson (2003) 

menar att individers omgivning och värderingar varierar i olika åldrar vilket också kan 

innebära en förändring av individens uppfattningar och förväntningar av olika könsroller. 

   Enligt Masreliez-Steen (1998) har tidigare generationers syn på könsroller förändrats och 

dessa förändringar fortsätter i ett snabbt tempo. Det kan göra att individen känner sig 

annorlunda och osäker på sin könsroll. Det skapas en osäkerhet i vad som förväntas utifrån 

könsrollerna och om individen då inte lyckas leva upp till förväntningarna kan det påverka 

individens självkänsla negativt. Masreliez-Steen (1998) menar att detta beror på att en 

avgörande del av individens självkänsla förvärvas genom andras godkännande. Enligt 

Masreliez-Steen har kvinnors självkänsla varit förankrad i hemmiljö medan männens 

självkänsla är förankrad i prestationer och arbete. Johnson (2003) anser att det är en myt att 

det finns könsskillnader när det handlar om självkänsla. De menar istället att så kallade 

könsskillnader handlar om inlärda beteenden och strukturer med attityder som förväxlas med 

självkänsla. Socialstyrelsen (2009) rapporterar att kvinnor har sämre psykiskt välbefinnande 

än män. Då självkänsla kan ses som ett mått på den psykiska hälsan eller en bakomliggande 

faktor till individens psykiska mående kan detta överensstämma med tidigare studier som 

exempelvis McMullin och Cairney (2004) som visar att kvinnor har lägre självkänsla än män. 

Enligt dem har självkänsla en koppling till vilket kön du identifierar dig med. Som kvinna har 

du generellt lägre självkänsla än män och tenderar att jämföra dig mer med andra i sociala 

sammanhang eller i sociala rum. Jämförandet kan mycket väl vara detsamma i det sociala 

rummet Instagram. McMullin och Cairney har i sin studie undersökt könsskillnader och hur 

påverkan av självkänslan ser ut i individens sociala liv. Studien innefattar inte sociala nätverk. 

Jämförande utifrån könsroller bör vara detsamma i verkliga sociala situationer som i 

situationer på sociala nätverk då den riktiga jämförelsen sker i individens inre och utifrån 

redan befintliga attityder och tillskrivna könsroller.  

   I tidigare forskning har fokus främst varit på det största sociala nätverket Facebook, vilket 

än idag är störst men det sociala nätverk som vuxit snabbast de senaste åren är Instagram. Det 
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är i allmänhet svårt att hitta forskning kring varför individer använder Instagram och 

effekterna på dess användare (Findahl, 2014). 

   Lindwall (2011) kopplar vardagens självpresentation till individens hälsa. Han menar att 

individens strävan efter att uppfattas av andra, på ett sätt som individen själv anser är högt 

värderat, kan leda till ett osunt beteende. Ett exempel på detta skulle kunna vara när en individ 

som ser solbruna kroppar som ett högt värderat utseendeideal, utsätter sig för solande som 

ökar risken för ohälsa i form av hudsjukdomar och hudcancer. Lindwall menar att det finns en 

förenklad bild att kvinnor generellt tenderar att hänga upp sin självkänsla på kropp, vikt och 

utseendeideal som allt för oftast är annat än sunda ideal. Det kan motivera till överdriven 

fokusering på dieter, mat, träning och leda till exempelvis ätstörning.  

 

   

Syfte och frågeställning  

 
Denna studies syfte växte fram dels då användandet av Instagram är relativt outforskat. En 

annan del som kom att vara en anledning till studiens syfte var tidigare forskning om hur 

graden av självkänslan påverkar individens beteende. Studiens syfte var att undersöka om det 

finns en relation mellan individens självkänsla och frekvensen av olika Instagram 

användande. Studien huvudsakliga frågeställning formades för att undersöka om det finns en 

relation mellan individers självkänsla och hur de använder Instagram. 

   Frågeställning 1: Kan graden av självkänsla kopplas till frekvensen av olika sorters 

användande av Instagram? 

   Somliga forskare menar att det finns könsskillnader beträffande självkänsla. Exempelvis 

menar Masreliez-Steen (1998) att könsskillnaderna beror på att det finns en mans- och 

kvinnokultur där det finns olika förväntningar på individens könsroll. Kvinnor jämför sig mer 

än män i sociala sammanhang vilket kan vara samma fenomen av jämförande på sociala 

nätverk (McMullin & Cairney, 2004). Att kvinnor jämför sig mer med andra kan vara en 

effekt av deras lägre självkänsla. Då tidigare studier har pekat på att kvinnor har en lägre 

självkänsla än män var det också något som valdes att studera men då i ett mindre omfattande 

perspektiv för att inte ta för stor plats från studiens huvudsyfte. Studiens frågeställningar för 

att undersöka betydelsen av kön beträffande självkänsla och användandet av Instagram blev 

följande:  

   Frågeställning 2: Finns det könsskillnader i självkänsla bland svenska högskolestudenter? 

Utifrån föreställningen att kvinnor har lägre självkänsla än män skapades frågeställning 3 för 

att undersöka om en lägre grad av självkänsla kan vara anledning till ökade användning av 

Instagram av kvinnor. 

  Frågeställning 3: Finns det könsskillnader i hur pass mycket Instagram har integrerats i 

individens vardag?  

 

 

Metod 

 
 

Deltagare 

 
Då studiens syfte var att undersöka om det finns en relation mellan individers självkänsla och 

intensiteten i individens användande av det sociala nätverket Instagram gjordes ett 

tillgänglighetsurval av deltagare på en högskola i Mellansverige. Deltagarna var alla 

högskolestudenter med varierande studieinriktningar, ålder och kön. Sammanlagt deltog 121 
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studenter varav 79 kvinnor (65%). Åldern varierade mellan 18-35 år och medelvärdet av 

åldern var 22.87 år. Samtliga deltagare besvarade en enkät på högskolan. 

 

 

Material 

 
Till varje enkät delades också ett missivbrev ut som innehöll information om oss och om 

deltagande i studien. Studiens syfte informerades vara att undersöka samband mellan 

självkänsla hos högskolestudenter och deras användande av det sociala nätverket Instagram. 

Här gavs deltagarna information om konfidentialitet. 

   Förutom bakgrundsfrågorna i enkäten fanns två skalor som mätte 1) självkänsla och 2) 

Instagram användande. Båda skalorna hade svarsalternativ som gav värde 1-4 där värde 1 

innefattade att deltagaren svarade ”stämmer inte alls” på påståendet, 2 ”stämmer inte särskilt 

bra”, 3 ”stämmer ganska bra” och 4 ”stämmer helt”. För att mäta självkänsla användes 

Rosenberg self-esteem scale. Skalan består av 10 påståenden vilket innebar att lägsta tänkbara 

värde på självkänsla per deltagare var 10 och högsta var 40. Skalan skapades av Rosenberg 

(1965) och mäter global självkänsla med syftet att mäta vilken grad av självkänsla individer 

har. Skalan består av påståenden som till exempel: ”Jag tycker att jag har en massa goda 

egenskaper” och ”Jag önskar att jag hade mer respekt för mig själv”. Höga poäng indikerar 

hög självkänsla (Rosenberg, 1965).  

   Instagram skalan som mäter hur mycket Instagram har integrerat sig i individens vardag 

innefattade 6 påståenden med samma svarsalternativ som skalan som mätte självkänsla.     

Som grund till att mäta Instagramanvändande valdes Facebook intensity scale som är 

framtagen av Ellison, Lampe och Steinfield (2008). Det har gjorts en hel del studier kring 

Facebook användande men väldigt få kring det något nyare sociala nätverket Instagram. Då 

det inte fanns så mycket forskning kring Instagram så fann författarna inte heller någon 

specifik eller framarbetad skala för mätning av Instagram användande. Skalan för att mäta 

Facebook-användande översattes därför till svenska, och för att gälla Instagram användande. 

Skalan mäter till vilken grad Instagram används men även hur väl Instagram integrerat sig i 

individens vardag och hur känslomässigt kopplad individen känner sig till Instagram. Ett 

påstående som kan ses studera individens känslomässiga koppling till Instagram är påståendet 

”Jag skulle bli ledsen om Instagram lades ner” och påståendet ”Instagram är en del av min 

vardag” visar om Instagram integrerar sig i individens vardag. Lägsta värde per person på 

instagram skalan var 6 och innebar att Instagram hade en låg integrering i individens vardag 

och högsta värdet var 24 vilket innebar att Instagram integrerat sig mer i individens vardag.  
   Bakgrundsvariablerna Tid, Konto, Uppdateringar, Följer och Följare skapades och beskrivs 

närmare nedan och i Tabell 2. Inför de vidare analyserna delades varje bakgrundsvariabel in i 

tre kategorigrupper där motivet var att göra grupper som var tillräckligt stora för att kunna 

användas i vidare beräkningar och för att få meningsfulla kategorier. Resultat och beskrivande 

data av kategorigrupperna redovisas i tabell 3. 

 

 

Procedur 

 
Vetenskapsrådets (2011) etiska principer har följts och all data behandlats konfidentiellt och 

att deltagandet var frivilligt samt att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. 

Missivbrevet innehöll också e-postadresser om eventuella frågor skulle dyka upp hos 

deltagarna samt information om hur de skulle kunna ta del av studiens kommande resultat. 

Urval skedde genom ett tillgänglighetsurval som matchade urvalets begränsningar vilket 
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innebar att deltagarna skulle vara högskolestudenter. Enkätinsamlingen gjordes under två 

tillfällen för att få ihop ett tillfredställande antal deltagare. Ingen ersättning utgick för 

deltagandet. Enkäterna delades ut till de studenter som frivilligt ville delta efter att de blivit 

tillfrågade. Det tog mellan 5-10 minuter för deltagarna att svara på enkäten. 

 

 

Databearbetning 
 

När data samlats in fördes dessa in i statistikdataprogrammet SPSS 22. För att se om det var 

möjligt för parametriska tester kontrollerades skevhet, vilket visade att det inte fanns några 

skeva variabler och parametriska tester var möjligt. För att mäta reliabiliteten i studiens skalor 

kontrollerades skalornas Cronbach alfa. Studiens skala som mäter individens självkänsla fick 

Cronbach`s alfa .85 och skalan som mäter Instagrams integrering i individens vardag fick 

Cronbach`s alfa .77. Båda testen har därmed acceptabla cronbach-värden. 

 

   Frågeställning 1: ”Kan graden av självkänsla kopplas till frekvensen av olika sorters 

användande av Instagram?” undersöktes med envägs ANOVOR och post hoc-test för varje 

bakgrundsvariabel. Post hoc-test visar var skillnaderna finns mellan grupperna med olika 

frekvent användande. Exempelvis kan testet visa om en hög frekvens av uppdateringar 

tenderar att ha lägre grad av självkänsla än de som inte gör uppdateringar så ofta. 

 

   Frågeställning 2 och 3: ”Finns det könsskillnader i självkänsla bland svenska 

högskolestudenter?” och ”Finns det könsskillnader i hur pass mycket Instagram har 

integrerats i individens vardag?” undersöktes genom två ensidiga t-test. Val av ensidiga test 

gjordes då tidigare studier indikerat på utfallet, att det finns könsskillnader. 

 

 

Resultat 
 

Med syfte att undersöka relationen mellan självkänsla och användande av det sociala 

nätverket Instagram samt undersöka skillnader mellan män och kvinnor vad gäller självkänsla 

och att gjordes ovan nämnda statistiska analyser. 

   Av de 121 deltagarna hade 91 % av kvinnorna och (71 %) av männen ett konto på 

Instagram. I gruppen som hade ett konto på Instagram var andelen kvinnor 71 % (n = 72) och 

andel män 29 % (n = 30), och i gruppen som inte hade ett Instagramkonto var andelen kvinnor 

37 % (n = 7) och andelen män 63 % (n = 12). Det genomfördes ett Chi-2 test som visade att 

andelen kvinnor bland de 121 deltagarna som har ett Instagram-konto skiljer sig signifikant 

från andelen män som har ett Instagram-konto (2 = 8.05; df = 1; p< 0.01). Vad gäller 

medelålder och självkänsla skiljde sig inte grupperna åt (se tabell 1) även om det fanns en 

tendens till att medelåldern är lägre i gruppen som har ett Instagramkonto. Eftersom fokus i 

studien framförallt var att studera gruppen som har ett Instagramkonto exkluderades övriga (n 

= 19) från följande analyser. Slutgiltigt sample bestod av 102 deltagare med medelålder 22.63 

(SD = 3.16) varav 72 kvinnor (71 %). 
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Tabell 1 

Beskrivande data för grupperna: De utan Instagram konto och de med Instagram konto 

 Grupp utan 

Instagram konto 

Grupp med 

Instagram konto 

t-test df 

Medelålder 24.16 (SD = 5.31) 22.63 (SD = 3.16) -1.715’ 119 

Självkänsla 32.26 (SD = 5.02) 31.37 (SD = 5.35) 0.707 119 
Not. ‘ antyder en tendens, p = .089 
 

För att undersöka frågeställning 1, studerades huruvida det finns skillnader mellan 

kategorigrupperna som beskriver frekvensen av Instagram användandet.  Detta gjordes genom 

envägs-variansanalyser (ANOVA). Post-hoc test används generellt när ANOVA test ger 

signifikant resultat men i en så liten studie som denna valdes det ändå att lyfta fram resultatet 

från post hoc-testen om än med försiktighet. Medelvärden (M), standardavvikelser (SD), F-

värde (F), sannorlikhetsvärde (p), frihetsgrader (Df) och Varians (R²) finns redovisat i Tabell 

2 och 3.  

   Ett statistiskt signifikant resultat på signifikansnivån p = .05 framkom när det undersöktes 

skillnaden mellan självkänsla och variabeln för antal följare som Individen har på sitt 

Instagram konto, Följare: F(2,102) = 3.85, p = .025. Post hoc-test på variabeln Följares 

visade att individer som inte hade några följare alls skiljde sig från dem som hade få följare. 

Följare1 var signifikant skilt från gruppen Följare2 med p = .032. Personer som har upp till 

100 följare har en lägre självkänsla jämfört med personer som har 101-250 följare på sitt 

Instagram konto. Det visade också att gruppen Följare2 var signifikant skild från gruppen 

Följare3 med p = .014. Vilket innebär att personer som har 101-250 följare har en högre 

självkänsla jämfört med de som har 251-2000 följare. Mellan Följare1 och Följare3 fanns 

ingen signifikant skillnad på gruppernas medelvärde i självkänsla. 

 Resultatet visade inte någon statistisk signifikant skillnad på signifikansnivå p < .05 mellan 

kategorigrupperna i variabeln för antalet uppdateringar, Uppdateringar: F(2,102) = 2.50, p = 

.087. Det gjordes även ett LSD, post hoc test för jämförelse mellan kategorigrupperna vilket 

indikerade att kategorigruppen Uppdateringar1 var signifikant skilt från gruppen 

Uppdateringar2 med p = .044. Det innebär att personer som inte uppdaterar sin Instagram 

varje vecka tenderar att ha en högre självkänsla jämfört med personer som gör 1 uppdatering i 

veckan. Gruppen Uppdateringar3 skilde sig inte signifikant från grupperna Uppdateringar1 

eller Uppdateringar2. Dock visade det tendenser på att grupp Uppdateringar3 och grupp 

Uppdateringar2 skilde sig från varandra p = .053. Detta indikerar att de som gör 1 

uppdatering i veckan tenderar att ha högre självkänsla än de som gjorde fler uppdateringar. 

   En envägs ANOVA gjordes för att undersöka skillnaden mellan individens självkänsla, och 

antal spenderade minuter på Instagram, Tid. Det visade inte någon statistisk signifikant 

skillnad på signifikansnivå p < .05. Tid: F = (2,10) = 2.11, p = .126. I ett post hoc-test (LSD) 

framkom inte heller några signifikanta resultat.  

   Utifrån dessa resultat kan vi se att det finns tendenser på att det finns skillnader i grad av 

självkänsla utifrån frekvensen av Instagram användande. Detta utifrån olika sorters 

användande som innefattade spenderad tid, antal uppdateringar, antal konton individen följer 

samt antal följare på det sociala nätverket. 
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Tabell 2 

Beskrivning av bakgrundsvariablerna samt variablernas n, M, SD 

Variabler Beskrivning av variabel n M SD 

Instagramintegrering Grad av Instagrams integrering i individens vardag 102 22.90 5.84 

Instagramtid Antal minuter deltagaren spenderar på Instagram/ dag 102 36.81 44.04 

Uppdateringar Antal uppdateringar som görs på eget konto/vecka 102 1.23 1.40 

Följer antal konton Antalet andra Instagram konton som deltagaren följer 102 186.55 110.28 

Följare på eget konto Antal följare deltagaren har på sitt Instagram konto 102 218.29 228.67 

 

 

Tabell 3 

Medelvärde, standardavvikelse för kategorivariablerna utifrån bakgrundsvariablerna Följare, Tid, Uppdateringar och Följer 

 Antal följare på individens 

Instagram konto 

Tid som spenderas på 

Instagram (minuter/dag) 

Antal uppdateringar på 

eget Instagram konto/ 

vecka 

Antal konton som individen följer 

 5-100 101-250 251-2000 0-10 11-45 46- 0 1 2- 0-100 101-250 251-600 

n 31 40 31 23 57 22 22 58 22 28 53 21 

 

Självkänsla 

M (Sd) 

31.39 

(4.98) 

 

33.93 

(4.77) 

31.00 

(4.93) 

33.26 

(5.79) 

32.58 

(4.41) 

30.41 

(5.40) 

33.27 

(4.90) 

32.66 

(4.91) 

30.23 

(5.09) 

31.32 

(5.51) 

32.70 

(4.76) 

32.43 

(5.06) 

F 3.85* 

 

2.11 2.50 0.70 

p .025 

 

.126 .087 .500 

Df 101 

 

101 101 101 

R² .07 .04 .05 .01 
Not. *p <  .05 
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För frågeställning 2 och 3 utfördes två ensidiga t-test för att undersöka om det fanns någon 

signifikant skillnad mellan kvinnor och män hos svenska högskolestudenter på variablerna 

självkänsla och Instagramintegrering. Se Tabell 4. Resultatet visade en statistiskt signifikant 

skillnad mellan kvinnor och män på variabeln självkänsla, p = .001 med en väldigt svag 

effektstorlek. Det visade även en statistiskt signifikant skillnad mellan kvinnor och män på 

variabeln Instagramintegrering, p = .012 med en väldigt svag effektstorlek.  

 

Tabell 4 

Ensidiga t-test och deskriptiv statistik för variablerna självkänsla och Instagramintegrering 

på variabeln Kön 

 N Kvinnor Män   

 Tot. Kvinnor Män M SD M SD t ƞ² 

Självkänsla 102 72 30 31.19 4.75 34.83 4.78 -3.518** .01 

Instagram-

integrering 

102 72 30 2.63 0.56 2.29 0.70 2.561* .01 

Not. *p < .05,  **p < .01 

 

 

Diskussion 

 

 

Resultatdiskussion 

 
Syftet med studien var att undersöka skillnader mellan män och kvinnor vad gäller 

självkänsla, och även att undersöka om det kan ses kopplingar mellan grad av självkänsla och 

frekvensen av olika användande av det sociala nätverket Instagram. Undersökningen 

genomfördes på en högskola och omfattar således studenter i åldrarna 18-35. Resultaten visar 

att de som lade ut många uppdateringar hade låg självkänsla vilket kan vara en indikator på att 

individer med låg självkänsla söker ”gillningar” och bekräftelse. Resultat från studien visar 

också att ju fler andra konton individen följer, ju lägre självkänsla har de. Utifrån dessa två 

resultat skulle det kunna innebära att de med lägre självkänsla söker bekräftelse och 

”gillningar” genom att lägga ut fler uppdateringar samt om de som följer fler konton kan vara 

de individer som jämför sig mer på det sociala nätverket. McMullin och Cairneys (2004) 

studie visade att kvinnor jämför sig mer än vad män gör i sociala situationer vilket skulle 

kunna vara en förklaring till studiens resultat att kvinnor spenderar mer tid på Instagram än 

män. 

   Studiens t-test visade att kvinnor har lägre självkänsla än män och kvinnorna använder det 

sociala nätverket mer än männen. Studien av Findahl (2014) visade att Instagram är mest 

använt bland yngre kvinnor vilket är en målgrupp som kvinnorna i studien tillhör. Att kvinnor 

generellt har lägre självkänsla än män bekräftade exempelvis tidigare studie av McMullin och 

Cairney (2004). De menade att en förklaring till resultatet kan vara samhällets förändring och 

likaså förväntningar inom kvinnokulturen. Då kvinnors självkänsla är enligt Masreliez-Steen 

(1998) förankrat till hemmiljön kan det idag vara så att kvinnor liksom män allt mer förankrar 

sin självkänsla i prestationer i arbetsmiljö eller skola. Det skulle då visa en likvärdig 

självkänsla oberoende av kön. Vi kunde i studien se att kvinnor har något lägre skattad 

självkänsla än männen. En förklaring till detta kan vara att den tidigare förankringen i 

hemmiljön och förväntningarna som kvinnorna upplever på sin könsroll ännu lever kvar djupt 
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ingrodd i kvinnor. Förväntningar hos kvinnorna kanske idag blandas med nyskapade 

förväntningar om att prestera högt och bli framgångsrika karriärkvinnor. Om kvinnorna med 

dessa olika förväntningar känner att de inte kan leva upp till förväntningarna kan det stämma 

som Masreliez-Steen (1998) menar, att kvinnornas självkänsla påverkas negativt. Dessa 

förväntningar blir svåra att upprätthålla då det skulle innebära att kvinnan skulle ta hand om 

hem och familj samtidigt som hon skulle göra karriär och satsa på arbetet.   

   I studien samlades det in 121 enkäter men endast 102 enkäter kunde användas då dessa hade 

ett Instagram konto. Det gav ett relativt högt antal användbara enkäter men ännu fler deltagare 

hade kunnat bidra till mer signifikanta resultat. Då det kunde ses tendenser till signifikanta 

resultat utifrån post-hoc testen är författarnas tanke att större grupper kunnat vara gynnande. 

Post-hoc test är vanligt att använda när ANOVA testet ger signifikant resultat vilket inte följts 

i denna studie. Det sågs relevant att ta med resultaten från post hoc-testen som visade en 

tendens till skillnad då det gav underlag till vår diskussion. Det är av vikt att uppmärksamma 

att endast ett av ANOVA testen gav ett signifikant resultat, vilket var det test som undersökte 

om det fanns skillnader beträffande självkänsla hos variabeln för antal följare som Individen 

har på sitt Instagram konto. I ett litet material som i denna studie är författarnas tanke att ett 

post-hoc test ändå kan visa tendenser men resultatet ska tolkas med försiktighet. Där av 

användes termer av tendenser.  

   I framtida studier skulle ett större antal deltagare samt deltagare i olika åldrar och andra 

sociala grupper öka generaliserbarheten till en större population. Denna studie kan ses gå i 

linje med tidigare studier av Chen och Lee (2013), Lindwall (2011) samt Statens medieråd 

(2015) av sociala nätverk där det visat att frekvent användande kan ha en negativ inverkan på 

individens psykiska hälsa. Men sambandets riktning kan likväl vara tvärtom och då innebära 

att det handlar om att graden av självkänsla påverkar användandet av Instagram. Det vill säga 

att personer med en låg självkänsla använder Instagram mer. Att använda Instagram mer 

frekvent skulle då kunna vara ett sätt att försvara eller försöka maskera en låg självkänsla. Då 

denna studie inte visar på vilken riktning relationen mellan självkänsla och Instagram 

användande har skulle det vara intressant om framtida studier skulle undersöka detta.  

 

 

Metoddiskussion 
 
Masreliez-Steen (1998) menade att det inte går att få grepp om individens självkänsla förrän i 

vuxen ålder då självkänslans utveckling går i takt med den emotionella utvecklingen. Till 

studien valdes deltagare med lägsta ålder 18 år vilket uppskattades som unga vuxna som 

innebar att det skulle gå att få grepp om deras självkänsla. Vid undersökning av individens 

självkänsla kan studien drabbas av ett hot i form av social önskvärdhet. Individen kan svara 

på påståendena utifrån vad denne tror att det önskas av denne. Exempelvis kanske de kryssat i 

”stämmer helt” på att de i det stora hela är rätt nöjda med sig själva, trots att det kanske är så 

att det verkliga svaret skulle vara ”stämmer inte särskilt bra”. Detta skulle då kunna spegla det 

som Salmivalli (2001) kallade falsk självkänsla. Johnson (2003) menade att självkänsla är 

något individen strävar efter och Branden (1969) menar att ett grundbehov som alla 

människor behöver är att känna sig accepterad och omtyckt. Och Brandens (1969) definition 

på självkänsla handlar om att känna acceptans och att tycka om sig själv. Det kan innebära att 

individen utger sig att ha en högre självkänsla än denne har egentligen för att individen anser 

att det är eftersträvansvärt. Därmed kan det finnas en risk för att social önskvärdhet har 

förekommit i deltagarnas skattning av självkänsla. Att studiens insamling av data bestod av 

enkätinsamling kan det minska detta hot då deltagarna är mer anonyma än vid exempelvis en 

intervju.  
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   Studiens skalor fick Cronbachs alfa .85 och .77 som är mått av skalornas reliabilitet. Dessa 

Cronbachs alfa värden är tillräckligt höga för att uppfylla kravet för att skalorna ska kunna 

anses tillförlitliga (Pallant, 2010). Dock menar Pallant att skalor med få items ofta får låga 

Cronbach. En större enkät, det vill säga med skalor innehållande fler items hade kanske gett 

högre värden på Cronbach alfa och där med ökad tillförlitlighet.  

   En styrka med användandet av Rosenbergs skala till denna studie var att den är 

övergripande i sina frågor och tar upp alla de områden som behövs för en generell mätning av 

självkänsla. Bryman (2007) menar att det kan innebära en ökad risk med svarsalternativ med 

ett horisontellt utseende för att deltagarna av misstag kryssar i fel svarsalternativ. För att 

minska risken att deltagarna skulle kryssa i fel av misstag skapades ett tydligt utrymme 

mellan svarsrutorna vilket Bryman menade är ett bra alternativ. 

   I framtida forskning skulle det vara intressant att se om studiens icke signifikanta resultat 

som ändå visat tendenser på skillnader, kan tänkas bli starkare om deltagarantalet är större. 

Förslag på framtida forskning blir därmed att göra studier kring Instagram och individers 

psykiska hälsa med fler deltagare vilket gör att det blir mer generaliserbart i en större 

population.  
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