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Sammanfattning  

I dagens samhälle blir sociala medier alltmera vanliga i människors vardag. Det har gjorts flera 

studier som visat att uppkoppling till sociala medier har ett samband med personens välmående. 

Syftet med denna studie är att undersöka om det finns ett samband mellan en persons självkänsla 

och användande av sociala median Instagram, men även att se om det är skillnad mellan män och 

kvinnor. Instagram valdes för att den är en nyare social media och är väldigt outforskad. 

Hypotesen inför studien var att det finns ett samband mellan användande av sociala median 

Instagram och självkänsla, samt att kvinnor använder sig mera av Instagram än män. Totalt 

svarade 89 deltagare på en enkät. Korrelation användes för att undersöka samband och visade att 

det inte fanns någon korrelation mellan användande av Instagram och självkänsla. T-test visade 

på att det finns skillnader mellan män och kvinnor när det kommer till användande av Instagram 

men när det kom till självkänsla varierade inte svaren. Fortsatt forskning skulle kunna göras 

inom andra kulturer och olika åldersgrupper. 

Nyckelord: Självkänsla, Instagram, socia media, könsskillnad 

Abstract 

Today, social media is becoming more and more common in people's everyday lives. Several 

studies that have shown that connection to social media has a connection with the person's well-

being. The purpose of this study was to examine whether there is a connection between a 

person's self-esteem and the use of social media Instagram, but also see how it differed between 

men and women. Instagram was chosen because it is a newer social media and is very 

unexplored. The hypothesis before the study was that there is a connection between Instagram 

and self-esteem, and that women use Instagram more than men. A total of 89 participants 

answered a questionnaire. Correlation was used to investigate relationships and the result showed 

that there was no correlation between the use of Instagram and self-esteem. T-tests showed that 

there are differences between men and women when it comes to using Instagram but when it 

came to self-esteem the answers did not vary. Continued research could be done in other cultures 

and different age groups 

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

Inledning 

Sociala medier har kommit att bli en naturlig del av många individers vardag. Det har förändrat 

sättet som vi kommunicerar med personer runt oss, genom meddelanden och bilder/videos. 

Mellan september 2017 och oktober 2018 växte mängden användare på sociala medier med 320 

miljoner, och det är estimerat att finnas 3 397 miljarder aktiva sociala media användare i världen. 

Med en population på jorden med 7.7 miljarder människor använder sig nästan hälften av alla 
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aktivt sociala medier (Kit Smith, 2019). Sociala medier kan definieras olika beroende på vem 

man frågar, men generellt talas det om olika former av kommunikation online som används för 

att skapa nätverk och kommunicera för att sedan dela information, idéer, meddelanden men även 

bilder och videos. Enligt Boyd (2008) är direkta meddelanden, bloggar, textmeddelande och 

sociala nätverk olika genrer av sociala medier.  

Instagram 

Instagram är en applikation som ger möjlighet för individer att dela bilder och videor som sedan 

komma upp i deras följares applikations flöde. Instagram ger även möjlighet till att skicka 

privata meddelanden. Applikationen släpptes till allmänheten oktober 2010 och har sedan dess 

blivit en av de största applikationerna. I augusti 2018 hade Instagram över en miljoner användare 

(Instazood, 2018). Det finns en hel del problem med sociala medier som än idag inte är lösta. 

Några är nätmobbning, överbelastning av information för personen som använder sociala 

median, spridning av falska nyheter men även manipulation av ens självbild, t.ex. genom 

redigering av bilder (Daniel Nations, 2019), alla saker som kan skapa problem. Den information 

användare delar på sociala medier representerar endast en del av deras liv.  

Självkänsla 

Självkänsla handlar om hur du ser på dig själv som person, hur du värderar dig själv. Ens 

självkänsla kan öka när man känner sig omtyckt och betydelsefull för personerna runt en, dock 

kan ens självkänsla sänkas när man möts av kritik och motgång (Peter Tuominen, 2018). Det 

handlar inte om vad man kan göra, utan vad man tror man kan göra. Stabil självkänsla är när en 

person uppfattar sin omgivning som trygg och är mera bekväm med att utforska sin omgivning. 

En stabil självkänsla gör att du kan ta hand om dig själv, t.ex. genom sömn, mat, hälsa men även 

genom att sätta gränser för vad som anses rimligt (Peter Tuominen, 2018). Däremot en svag 

självkänsla kan göra att du hela tiden är upptagen med att göra rätt eller att prestera. En negativ 

händelse kan tolkas som att personen är dålig, samt göra att hen blir rädd för att misslyckas. 

Detta gör att man inte skaffar sig nya erfarenheten trots att de kunde förbättra ens självkänsla. 

Dålig självkänsla gör personer mera sårbar för oro, depression och ångest (Peter Tuominen, 

2018).  

 

Rosenberg ansåg att hög självkänsla gjorde människor mera villiga att prata i grupper eller att 

kritisera gruppen (Rosenberg, 1965). Dessa människor anses även vara mera omtyckta och 

attraktiva än personer med låg självkänsla. Han ansåg att självkänsla har en stark koppling till en 

persons lycka, ju högre självkänsla desto lyckligare är personen (Rosenberg, 1965). 
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Sociala medier och självkänsla 

En studie av Chou och Edge (2012) visade på att ju längre en person hade använt Facebook desto 

starkare blev hens tankar om att andra hade ett lyckligare liv, och de kom fram till att livet inte 

var rättvist. Författarna kom fram till att Facebook ger en bild av att andra alltid är lyckliga och 

har ett bra liv, på grund av det som syns på Facebook. Däremot personer som spenderade mera 

tid åt att umgås med sina vänner höll mindre med om att andra var lyckligare och hade ett bättre 

liv. (Chou och Edge, 2012). McMullin och Cairney (2004) talade om att oavsett åldersgruppen 

hade kvinnor lägre självkänsla än män. De menade att självkänsla formades på två olika sätt. 

Dels genom att jämföra sig själva med andra, och dels genom att självkänslan påverkas av hur 

andra uppfattar individen. Detta för att om individer blir dåligt behandlade kan det komma att 

leda till låg självkänsla (McMullin och Cairney, 2004).  

 

En artikel skriven på Aftonbladet (2018) berättar om hur sociala medier kan försämra 

ungdomars, 12–16 år, självkänsla. En 15-årig tjej berättade att hon inte gillade att ta bilder på sig 

själv för hon gillade inte sitt utseende. Men när hon sen såg att bilderna som de ‘populära’ och 

attraktivare personerna la upp på sociala medierna få kommentarer och likes fick hon känslan att 

hon inte var tillräckligt bra. Artikeln berättar vidare att det är en stor könsskillnad mellan flickor 

och pojkar. 13% av pojkarna avsåg att deras självkänsla försämrades när de använde sociala 

medier mycket, medan 23% av tjejerna ansåg att deras självkänsla blev sämre (Aftonbladet.se, 

2018). 

 

Enligt den svenska hjärnforskaren Sissela Nutley kommer det mera studier in hela tiden som 

visar ett samband mellan hur mycket tid man använder sociala medier och symptom på 

depression. Vidare förklarar hon att ungdomar har svårt att förstå hur sociala medier fungerar. 

Hon ger exemplet att om en person lägger upp en bild på sig själv i ett klädesplagg, och endast 

får några likes, så kan man inbilla sig själv att ingen gillar klädesplagget, eller att ingen tycker 

som man (2018). Forskning visar även på att generationer som växer upp med sociala medier och 

en mobil i handen sover betydligt mindre än andra generationer, vilket i sin tur ökar risken för 

depression då det är kopplat till sömnbrist (Gyllenberg, M. 2018).  

 

2012 gjordes en studie av Denti et. al. där 1000 svenska Facebook användare deltog. Studien 

visade att Facebook är en beroendeframkallande aktivitet, 85% av alla som deltog sa att 

Facebook var en del av deras vardagliga liv, hälften ansåg att det var svårt att hålla sig 

uppdaterad om världen utan Facebook och en fjärdedel kände sig illa till mods om de inte 

loggade in på Facebook dagligen. Deras studie visade även att personer med lägre inkomst och 

lägre utbildning spenderade mera tid på Facebook (Denti et. al. 2012). Dock visade även studien 

att det inte fanns någon signifikant relation mellan användande av Facebook och självkänsla. 
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Syfte, frågeställningar och hypotes 

Syftet med denna studien kom upp efter min egen erfarenhet av problem med sociala medier 

men även efter upptäckten av avsaknad av studier kring Instagram. Syftet är att undersöka om 

det finns en korrelation mellan användande av Instagram och dess användares självkänsla, men 

även hur sambandet skiljer sig mellan män och kvinnor. 

 

Frågeställningar som valdes var:  

1. Finns det ett samband mellan användande av Instagram och personens självkänsla? 

2. Finns det skillnad mellan män och kvinnor när det kommer till deras självkänsla och 

användande av Instagram? 

 

Hypotes inför studien är att det finns en korrelation mellan en persons självkänsla och Instagram, 

och att desto mer än person använder sig av Instagram desto lägre kommer hens självkänsla att 

vara. Kvinnor antas vidare använda sig mera av Instagram än män och därmed även lägre 

självkänsla.  

Metod 

Studien gjordes med hjälp av en enkät som delades till deltagarna via den sociala median 

Facebook. Enkäten är baserad på Rosenberg self-esteem scale (Rosenberg, 1965) och Facebook 

intensity scale (Ellison, Lampe och Steinfield, 2008) som anpassades för Instagram och bestod 

av blandning av frågor och licketskalor. 

Urval 

Deltagarna var nuvarande eller förre detta studenter vid Luleå Tekniska Universitet. För att få 

svar på frågeställning 2 var målet att få en jämn könsfördelning. Enkäten delades till en stor 

Facebookgrupp för att få in många svar. Slutligen var antalet deltagare 89 stycken, 64 kvinnor 

och 25 män. Alla deltagarna var mellan 18 och 49 år (M = 25 år, Md = 24år). Enda kravet som 

ställdes på deltagarna var att de skulle vara över 18år och använda sig av Instagram.  

Material 

En enkät utformade med hjälp av Google forms. Utöver inledande frågor, bland annat ålder och 

kön, var enkäten uppdelad i två olika delar, Instagram och självkänsla. Den första delen mätte 

hur integrerat Instagram är i en persons vardag. På grund av att Instagram är en nyare sociala 

media än Facebook finns det inte lika många studier om Instagram, därför användes Facebook 

intensity scale (Ellison, Lampe och Steinfield, 2008) som anpassades för Instagram, vissa frågor 

valdes även att tas bort på grund av de saknade relevans till studien. Skalan mäter till vilken grad 

Instagram är integrerat i en persons vardag men även hur känslomässigt kopplad personen är till 
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Instagram, detta genom frågor som ‘Jag skulle vara ledsen om Instagram lades ner’. Delen 

bestod av fem stycken påståenden som svarades med lickertskalor på 1 till 4 och två frågor som 

var uppskattnings frågor. Lägsta möjliga värde som personen kunde få var 5 och antydde att 

Instagram hade en låg integrering i personens vardag, högsta var 20 och antydde att Intagram 

hade en hög integrering i personens liv (Ellison, Lampe och Steinfield, 2008).  

 

Den andra delen mätte personens självkänsla enligt Rosenberg self-esteem scale (Rosenberg, 

1965). Skalan består av 10 stycken påståenden som svarades med en lickertskala på 1 till 4, 

exempel på frågor var ‘Jag känner att jag har flera bra kvaliteter’ och ‘Jag känner att jag inte har 

mycket att vara stolt över’. Den mäter med syfte att mäta vilken grad av självkänsla som 

personen har. Högsta möjliga poäng var 40 poäng visade på hög självkänsla, medan 10 var lägsta 

möjliga och antydde på låg självkänsla. Hälften av frågorna hade en ’negativ’ riktningslinje som 

” I vissa stunder tycker jag att jag inte alls är bra” och andra hälften hade en ’positiv’ som ”Jag 

har en positiv attityd mot mig själv”. För att kunna koda svaren lika fick alla med negativ 

riktning omvända poäng. 

Procedur  

Enkäten delades i en Facebook grupp där jag uppmanade alla som använde Instagram att besvara 

enkäten. Jag meddelade även att de gärna fick dela med sig av enkäten till andra de kände som 

använde sig av Instagram. Efter 2 veckor hade 89 personer besvarat enkäten och enkäten 

avslutades. Svaren på påståendena 2, 5, 6, 8 och 9 kodades in med omvända poäng, detta för att 

alla frågor skulle ha samma riktning. Därefter användes SPSS för att koda och analysera 

enkätsvaren. 

Databehandling 

De insamlade svaren från enkäten kodades och analyserades i SPSS. För att alla frågor skulle ha 

samma riktningsförhållanden så kodades frågorna 2, 5, 6, 8 och 9 om självkänsla med omvända 

poäng. Efter att det var gjort räknades summan ihop för varje person på självkänsla och 

Instagram användande. Detta för att få fram för varje persons grad av självkänsla samt hur 

integrerat Instagram är i personens liv. Därefter testades reabiliteten med hjälp av Cronbachs 

alfa, detta följdes sedan med att kolla på korrelation mellan Instagram och självkänsla. För att 

svara på frågeställning 1 analyserades data med korrelation, och frågeställning 2 svarades med t-

test. 

Etiska principer 

Vid varje forskning måste forskaren meddela deltagarna om de forskningsetiska principer 

(Vetenskapsrådet, 2002). Dessa är informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och 

nyttjandekrav. Informationskravet berättades genom att berätta om syftet av undersökningen 
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samt att deltagandet var helt frivilligt men att de när som helst fick avsluta deras deltagande. 

Samtyckeskravet gjordes genom att personen själv fick välja att delta genom att svara på 

enkäten. Konfidentialiteskravet uppfylldes genom att alla deltagare var anonyma, och slutligen 

så uppfylldes nyttjandekravet genom att meddela att data endast kommer användas för denna 

studien. 

Resultat 

Cornbachs alfa 

Cornbachs alfa används för att kontrollera reabiliteten av en enkätsfrågas svar. För att se att ett 

värde är pålitligt ska ligga mellan 7 och 9, är det lägre än det blir det svagt och tveksamt (Frisk, 

E. 2018). För de 10 frågorna för att mäta självkänsla var 0,920 vilket är väldigt bra, resultatet 

skulle inte ha ändrats om man tog bort en fråga. För de 5 frågorna som rörde Instagram var 0,770 

vilket gör det acceptabelt. Här skulle resultatet gå att öka genom att ta bort frågan “Jag bryr mig 

om hur mycket likes/kommentarer mina bilder/videos får” och skulle då ökat till 0,784. 

Korrelationsanalys 

Vid undersökning om korrelation mellan hur integrerat Instagram är i en persons vardag och 

personens självkänsla kom korrelationen att hamna på -.016. Detta är ett väldigt lågt korrelations 

värde och tolkas som att det inte finns en korrelation mellan hur integrerat Instagram är i persons 

vardag och deras självkänsla. Vid vidare undersökning om det fanns någon korrelation mellan de 

enstaka frågorna och Instagram eller självkänsla hittades inget samband där heller.  
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Figur 1: Punktdiagram för samband mellan självkänsla och Instagram. 

 

T-test 

Deltagarna som var män har i genomsnitt (M = 8.5, SD = 3.5) Instagram mindre integrerat i 

deras vardag än kvinnor (M = 12.7, SD = 3.0), t (87) = - 5.7, p <0,001. Deltagarna som var män 

har i genomsnitt (M = 29.5, SD = 8.6) högre självkänsla än kvinnor (M = 28.8, SD = 6.6), t (87) 

= .415, p <.679. Dock på grund av att p-värdet är större än signifikansnivån, .05, så är 

medelvärdena inte signifikanta. 

Diskussion 

Syftet med denna studien är att undersöka om det finns en korrelation mellan användande av 

Instagram och dess användares självkänsla, men även hur sambandet skiljer sig mellan män och 

kvinnor. Frågeställningar som ställdes var inför undersökningen var; om det finns det ett 

samband mellan integrering av Instagram i en persons vardag och dess självkänsla och om det 

finns det en skillnad mellan könen när det kommer till deras självkänsla och användande av 

Instagram? Hypotes inför studien var att det fanns en korrelation mellan en persons självkänsla 
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och hur mycket den använder sig av Instagram. Men även att kvinnor använder sig mera av 

Instagram än män och därmed även har lägre självkänsla.  

Resultatdiskussion 

På grund av att korrelationen mellan integreringen av Instagram i personernas vardag och skattad 

självkänsla var låg så finns det alltså ingen korrelation mellan de två variablerna. Av att se på 

medeltalet på Instagram värdena och självkänsla kan vi se att för Instagram är det 12 och för 

självkänsla 29. För Instagram är lägsta möjliga värdet 5 och högsta är 20. Därmed att medeltalet 

hamnar på 12 visar på att tillsammans är Instagram är integrerat i deras vardag. För självkänsla 

är lägsta värdet 10 och högsta är 40. Mitten för detta hamnar alltså på 25, vilket medeltalet 

hamnar nära till. Detta är för att majoriteten hade varken en hög eller låg självkänsla. Då det blir 

mera känt om att det kan finnas ett samband mellan individers välmående och deras användande 

av sociala medier, så blir individer även mera medveten om hur man använder sig av sociala 

medier.  

 

Andra frågeställningen som ställdes var om det fanns skillnader mellan män och kvinnor i hur 

integrerat Instagram är i deras vardag och deras självkänsla, hypotesen är att det fanns en 

skillnad och att kvinnor var mera integrerade i Instagram och att deras självkänsla var sämre.  

Efter utförande av t-test går det att säga att detta stämmer. Instagram var betydligt mindre 

integrerat i männens vardag än kvinnornas, dock skiljde deras självkänsla åt väldigt lite..  

Metoddiskussion 

Enkäten utformades med hjälp av två stycken tidigare utförda enkäter och anses därmed att 

frågorna har varit pålitliga. Trots det finns det alltid problem med enkätfrågor där deltagaren ska 

svara på en skala hur de känner. Detta är för att det alltid finns risken av att de svara “stämmer 

helt” när de egentligen inte känner det, eller att de endast känner så i stunden eller tror att deras 

självkänsla är bättre än vad den egentligen är. Tyvärr är detta inget som går att undvika. 

 

När det kommer till självkänsla så är det mycket som kommer påverka det, och Instagram är inte 

det enda. Därför är det egentligen svårt att säga något exakt om resultatet då det finns så många 

störvariabler. Vid väljande av deltagare försökte jag tänka på några variabler som kan påverka 

resultatet innan och därmed undvika dem. Ett exempel på en variabel som undveks var att 

enkäten valdes att skickas ut ett par veckor efter tentamensperioden som var på Luleå tekniska 

universitet vecka 13. Detta var för att för många studenter är detta en stressad period, och även 

komma att påverka deras självkänsla. 
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Fortsatt forskning 

Trots att denna studies resultat visar på att det inte finns ett samband mellan Instagram och 

självkänsla behövs det ändå mera studier inom detta ämnet. Det finns studier som visar att det 

finns ett samband mellan sociala medier och välmående. Fortsatt forskning inom detta ämnet 

behövs göras i olika kulturer och även olika åldersgrupper för att faktiskt kunna få ett svar om 

det finns ett samband mellan Instagram och självkänsla. 
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