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Abstract
Björklund, M. (2017). Is the use of Instagram a new self-harm behaviour? A crosssectional study of Instagram users’ reflections. Bachelor thesis in Public Health Science.
Department of Occupational and Public Health Science. Faculty of Health and
Occupational Studies. University of Gävle, Sweden.
The aim of the study was to investigate the use of Instagram among Swedish internet
users. A further aim was to investigate whether there was an association between the
increased use of Instagram and mental health.
The method used was a cross-sectional study with questionnaires. Both quantitative and
qualitative questions were included in the survey, which were presented as descriptive
statistics as well as thematic analysis with quotes. The selection was a convenience
selection and snowball selection, where the surveys were disseminated via the author
Facebook.
The result showed that the majority used Instagram several times a day and many of
them were found to be in the risk group of mental illness. Many users found that the
images exposed in Instagram contributed to comparisons between themselves and the
photos resulting in body dissatisfaction.
The conclusion was that the use of Instagram several times a day was associated with a
decreased level of well-being. The majority of the Instagram users compared themselves
with other people and more thought of their appearance, when they were exposed to the
images in Instagram.

Keynotes: Public health, Instagram, mental illness, body image, social comparison

Sammanfattning
Idag använder ca 55 % av Sveriges befolkning i åldrarna 12–55 år tjänsten Instagram.
De senaste åren har användandet ökat med 12 % varje år. Under år 2016 har den
psykiska ohälsan i Sverige ökat kraftigt, särskilt i åldersgruppen 16–29 år. Denna grupp
är också stora användare av Instagram. Tidigare studier visar att exponeringen av bilder
bidrar till att de exponerade jämför sig med andra, vill förändra sig själva och funderar
mer över sitt utseende. Dessa beteenden kan också bidra till diagnoser som depression
och ätstörningar och bli en typ av ett självskadebeteende.
Syftet med studien var att undersöka hur användandet av Instagram ser ut bland svenska
internetanvändare. Ytterligare ett syfte var att undersöka om det finns en association
mellan det ökade Instagram-användandet och den psykiska hälsan.
Metoden som används var en tvärsnittsstudie med enkäter, med både kvantitativa och
kvalitativa frågor. Detta presenterades som beskrivande statistik samt tematisk analys
med citat. Urvalet var ett bekvämlighetsurval och snöbollsurval, där enkäterna delades
ut via författarens Facebook.
Resultatet visade att många använde Instagram flera gånger om dagen och många av
dem visade sig vara i riskgruppen för att drabbas av psykisk ohälsa. Många upplevde att
bilderna man exponeras för på Instagram bidrar till att man jämför sig själv vilket
skapar ett missnöje med den egna kroppen. Det fanns ett samband mellan att använda
Instagram flera gånger per dag och att uppleva missnöjdhet, osäkerhet, att inte räcka till,
samt att man jämförde sig med andra och tänkte mer på sitt utseende.
Slutsatsen blev att det som använder Instagram flera gånger per dag upplever ett
minskat psykiskt välbefinnande och är i riskgruppen för att drabbas av psykisk ohälsa.
Många användare av Instagram jämförde sig med andra och tänkte mer på sitt utseende
när de exponerades för bilder på Instagram.

Nyckelord:

Folkhälsa, Instagram, psykisk ohälsa, kroppsfixering, social jämförelse.
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1.Bakgrund
1.1 Inledning
Sociala medier används idag som ett lättillgängligt sätt att kommunicera med vänner
och samtidigt träffa nya vänner. Sociala medier används i störst utsträckning av
personer i åldrarna 12 – 35 år. Att dela bilder, som man kan göra genom applikationen
Instagram, har blivit ett stort intresse. Instagram skapades hösten 2010 och har fått stor
spridning bland smarttelefonanvändare (Davidsson & Findahl, 2016). Instagram är en
tjänst där man sprider bilder till omvärlden tillsammans med en text (Lup, Trub &
Rosenthal, 2015). Via Instagram kan bilder delas över hela världen där det både går att
välja att dela dem till alla som använder Instagram eller endast till dem som accepterats
av användaren. I Sverige använder 44 % av befolkningen Instagram någon gång och 26
% av befolkningen använder det dagligen (Davidsson & Findahl, 2016).
De faktorer som påverkar hälsan kallas för hälsans bestämningsfaktorer och kan
beskrivas som olika påverkansfaktorer i individens livsstil och levnadsvanor. Beroende
på hur dessa faktorer ser ut hos individen, kan de i sin tur påverka hur individen
upplever sin hälsa. Sociala medier kan kopplas till hälsans bestämningsfaktorer
eftersom de måste betraktas som en del av individens sociala nätverk samt att de kan
påverka en individs levnadsvanor (Folkhälsomyndigheten [FHM] 2016b).
1.2 Begreppsdefinitioner
Olika begrepp som används i texten beskrivs här.
App/Applikation – En mobilapplikation (förkortas oftast app) som kan laddas ner till
mobiltelefonen eller surfplattan. En app kan beskrivas som ett program till telefonen
som kan användas till olika saker beroende på vad det är programmerat till.
En app kan innehålla tidningar, spel, internetsidor, sociala medier med mera. Genom att
ladda ner en app går det lättare att komma direkt in på exempelvis en hemsida istället
för att söka sig fram på internet.
Community -En internetsida där man måste vara medlem för att använda sidan och ett
Community handlar om att kommunicera med andra användare (personer).
Facebook – Community där man kan chatta med varandra, dela bilder och text på vad
man gör och vad man känner samt göra olika test och spela spel.
Följare - Personer som prenumererar på användarens inlägg.
Följer – De personer som användaren väljer att prenumerera på. Det är personernas
inlägg som man ser i sina sociala medier direkt när man loggar in.
Inlägg – Ett inlägg på Instagram är när en bild delas med en text. Varje bild med
tillhörande text kallas för inlägg.
Instagram - Är en applikation till din smarttelefon eller surfplatta där bilder laddas upp
med tillhörande text för att dela med andra Instagram-användare. Det går också att välja
vilka personer man vill följa, t.ex. vänner, kända personer eller konton med olika
intressen exempelvis inredning och träning.
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Konto – Alla användare av Instagram får ett eget konto, där man kan skriva lite om sig
själv och där bilder visas som användaren publicerat.
Smartphone/smarttelefon – Mobiltelefon som kan användas som en liten dator, Det
finns internet, kamera, GPS och det går att ladda ner olika applikationer (NE, u.å.).
Sociala medier – Sociala medier är samlingsnamnet för flera olika internetsidor där det
handlar om att skapa sociala nätverk med andra personer som använder det. Med text
och bild kan man sprida information till folk i hela världen (Skolverket 2015).
Socialt flöde – Finns i de sociala medierna. Det är en sida som visas när applikationen/
internetsidan startas där allt man valt att prenumerera på visas. De senaste inläggen från
vänner, kändisar mm visas för att få en inblick i vad som händer just nu.
1.3 Folkhälsopolitik
Sveriges folkhälsopolitik handlar om att skapa en god hälsa för hela befolkningen på
lika villkor. Regeringen har arbetat fram elva folkhälsomål som ska tillämpas för att
främja hälsan hos befolkningen. Målområdena är riktlinjer för att hjälpa aktörer i
samhället hur de ska arbeta för att förbättra hälsan hos befolkningen (FHM, 2017).
De två folkhälsomål som kan kopplas till denna studie presenteras nedanför.
Folkhälsomål 1 – Deltagande och inflytande i samhället handlar om att individen ska
känna att hen kan styra över sina livsvillkor och levnadsvanor. Det är lika viktigt för
individen att känna sig delaktig i samhället som att vara delaktig i sitt sociala nätverk.
För att känna inflytande ska individen känna att det egna deltagandet är meningsfullt
och jämställt (Statens folkhälsoinstitut, 2011).
Folkhälsomål 3 – Barn och ungas uppväxtvillkor innebär att arbeta för att barn och unga
i Sverige ska få en god hälsa och goda livsvillkor. Den psykiska ohälsan är idag ett
ökande problem hos denna grupp i befolkningen och det är också i denna målgrupp det
går att arbeta för hälsan på lång sikt (Statens folkhälsoinstitut, 2011).
Regeringen arbetar med Agenda 2030 som är globala mål för en hållbar utveckling både
socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Den innehåller 17 globala mål som FN beslutat
för att arbeta för en bättre värld för alla i FN:s medlemsländer. Alla länder som är
medlemmar i FN ansvarar för att arbeta med dessa mål fram till år 2030 (Regeringskansliet, 2017). Målområde nummer 3 - Hälsa och Välbefinnande innebär att arbeta för
en bra hälsa för alla. Under målområde 3 finns ett delmål, nämligen att minska den
psykiska ohälsan (Regeringen, 2017).
1.4 Psykisk ohälsa
Världshälsoorganisationen (WHO, 2001) definierar psykisk hälsa som när människan
känner välbefinnande i livet och kan hantera livets påfrestningar, bidra till samhället och
vara produktiv. Vid förebyggande av psykisk ohälsa menar WHO att man ska fokusera
på riskfaktorerna för att förebygga dem samt fokusera på att minska prevalens och
incidens av psykiska sjukdomar (ibid.). Enligt FHM upplever både vuxna och unga att
de mår bra psykiskt men resultat visar också att många upplever psykisk ohälsa. FHM
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har ett ansvar att arbeta med den psykiska hälsan på nationell nivå och främja en god
hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Arbetet gäller både förebyggande av den
psykiska ohälsan och hälsofrämjande för den psykiska hälsan (FHM, 2016c).
Den senaste folkhälsorapporten från 2017 visar att många folkhälsoproblem går i rätt
riktning och minskar, däremot visar den att den psykiska ohälsan ökar. Minskat psykiskt
välbefinnande, ångest, ängslan och oro har visat sig öka från tidigare år och under år
2016 upplevde 41 % i åldern 16–29 år ångest, ängslan eller oro medan 23 % upplevde
ett nedsatt psykiskt välbefinnande. Denna åldersgrupp upplevde mer psykisk ohälsa än
de andra åldersgrupperna i Sverige. (FHM, 2017; FHM, 2016a). Fler kvinnor än män
rapporterar om sin psykiska ohälsa men statistik visar att även män drabbas (FHM
2016d). I den vuxna befolkningen i Sverige svarade 37 % av kvinnorna i den nationella
folkhälsoenkäten 2015 att de upplevde psykisk ohälsa medan 24 % av männen gjorde
detsamma (FHM 2016a).
1.5 Internetanvändande och sociala medier
Internetanvändandet i Sverige är lika omfattande hos både kvinnor och män, men det
som skiljer sig är att kvinnor oftare använder internet i sin telefon medan män oftare
använder internet vid sin dator (Davidsson & Findahl 2016).
Idag använder mer än hälften av alla internetanvändare sociala medier och det är något
som ökar hela tiden. Facebook är den populäraste, tätt följt av Instagram. I och med att
det idag finns en enkel tillgång till sociala nätverk i smarttelefoner, gör det dem mer
tillgängliga för användning. Femtiotvå procent av alla internetanvändare i Sverige
använder sin telefon till sociala medier varje dag. Av alla som använder sociala nätverk,
använder nio av tio sin smarttelefon till det. Sociala medier är populärast bland unga
och användandet i smarttelefonen minskar med åldern, från 12 - 55 år besöker minst 50
% av populationen sociala medier varje dag i mobiltelefonen (Davidsson & Findahl
2016).
Instagram är ett av de sociala medier som ökar mest bland användare, 40 % av Sveriges
befolkning från 12 år använder Instagram och de senaste åren har användandet ökat med
ca 12 % varje år. De som använder Instagram mest i Sverige är i åldern 12–25 år men i
åldern 26–35 år, använder ca 55 % Instagram någon gång (Davidsson & Findahl, 2015).
Instagram används av ca 300 miljoner varje dag och 25 % av bilderna på Instagram
består av självporträtt. I jämförelse med andra sociala medier används Instagram mer
för att publicera bilder och marknadsföra sig själv än att hålla kontakt med andra eller
skapa nya kontakter (Hu, Manikonda & Kambhampati, 2014).
Underhållning, information och umgängestillhörighet i sociala medier har visat sig ha
en stor betydelse för drivkraften för användningen. Det vill säga att individer vill känna
en tillhörighet till andra individer, hitta information om olika saker och titta på
underhållning som gör det roligt och intressant till användningen av de sociala
medierna. Många känner sig tryggare och säkrare på sociala medier än i verkliga livet,
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vilket gör att de hellre kontaktar någon via internet än i verkligheten. Detta gör att
umgänget med vänner uteblir och den sociala kontakten blir över en skärm (Ouwerkerk
& Johnson 2016).
1.6 Sociala medier och psykisk ohälsa.
I tidigare kanadensiska studier har sambandet mellan användning av sociala medier och
den psykiska hälsan undersökts. Dessa visar att depression och användning av sociala
medier har ett samband bland ungdomar eftersom sociala medier påverkar dem negativt,
samt att ungdomarna med psykisk ohälsa oftare använder sociala nätverk än de som inte
upplever psykisk ohälsa. Sociala medier tar mer och mer tid av det vardagliga livet och
därför är det viktigt att föräldrar är insatta i hur det påverkar deras barn och vad det
finns för risker med användandet. Bland de studenter som ofta använde sociala medier
uppgav dessa att de var i behov av stöd för sin psykiska ohälsa. Psykiska problem är
dock tabu att prata om och det upplevs ofta som pinsamt att prata om dem, vilket leder
till att många inte söker hjälp. Slutsatsen vid denna studie bidrog till internettjänsten
”Have that talk” som ska hjälpa anhöriga i hur de ska agera och stötta personer som
upplever sig ha en sämre självskattad hälsa (Sampasa-Kanyinga & Lewis 2015). I
Ottawa har man utvecklat en internettjänst –”Have that talk”- i sociala medier med
videomaterial om psykisk ohälsa som en intervention för folkhälsan. Videomaterialet
visar hur man pratar om psykisk ohälsa och psykiska symtom, hur anhöriga kan hjälpa
till och visa att de bryr sig om och hur man kan få hjälp samt bygga upp en motståndskraft för smidigare återhämtning (Ottawa Public Health, u.å.).
I en amerikansk studie där samband söktes mellan användningen av Instagram och
depressiva symtom, kunde man konstatera att de som följde många personer de inte
kände, hade fler depressiva symtom än de som följde vänner eller bekanta. De som
följde bekanta blev glada av att se att deras nära och kära mådde bra och vad de hittade
på, medan de som följde främlingar upplevde mer depressiva symtom eftersom de ofta
jämförde sig själva med dem. Det betyder att de som använder Instagram för att hålla
kontakt med personer de inte känner från början, riskerar att deras välbefinnande
påverkas negativt. Denna studie var den första som undersökte Instagram och
välbefinnande och som fann ett samband mellan användning av Instagram och
depressiva symtom (Lup, Trub & Rosenthal 2015).
Ahadzadeh, Pahlevan Sharif & Ong (2017) visade i sin studie att användare exponeras
för bilder på Instagram som visar idealet för hur man ska se ut. Detta får unga vuxna att
jämföra sig med andra och det påverkar deras kroppsuppfattning och psykiska hälsa
negativt. Författarnas slutsats var att ett undervisningsprogram i skolan bör utvecklas
där ungdomar får kunskap om media och hur saker framställs där, för att kunna förstå
hur verkligheten ser ut på Instagram samt att undervisa om kritiskt tänkande kring ideal
och skönhet. Arbetet för att stärka unga vuxnas självkänsla är också viktigt eftersom en
stark självkänsla kan hjälpa till att skydda mot negativa konsekvenser av bilder på
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Instagram såsom ätstörningar, dålig kroppsuppfattning och viljan att göra
skönhetsingrepp (ibid.).
I en europeisk studie undersöktes, inte bara själva användandet av sociala medier utan
även hur användarna såg på andra som använder sociala medier, det vill säga dem de
följer. Ett gemensamt intresse eller någon med liknande intresse var viktiga faktorer för
att följa någon på sociala medier. En stor del av användandet beskrivs handla om sociala
jämförelser, självupptagenhet och sökandet efter att känna sig populär. Motivationen till
att följa andra beror oftast på jämförelser mellan mottagarens och sändarens liv och
deras respektive engagemang i det sociala livet. Självkänslan mättes också i denna
studie men inte utifrån en skala, utan man ställde frågor om hur respondenterna kände
kring utseende, om de jämför sig med andra, självförtroende och hur de upplever sitt liv
just nu. Osäkerhet och utseendefixering hade ett positivt samband med låg självkänsla
och osäkerheten var också kopplad till popularitetssökande och självupptagenhet. Social
jämförelse hade ett positivt samband med användandet av sociala medier. Studiens
slutsats var att personer som använder sociala medier för att ha social kontakt med
vänner och få inspiration från andra, var positivt och gjorde att de mådde bra psykiskt.
De som istället använder sociala medier för att söka popularitet, visade sig vara
självupptagna och jämförde sig med andra, något som hade en mer negativ effekt och de
mådde sämre psykiskt, och upplevde också en låg självkänsla (Ouwerkerk & Johnson
2016).
Dumas, Maxwell-Smith, Davis & Giulietti (2017) studie som undersökte unga vuxna i
åldern 18–29 år om hur deras användning av Instagram såg ut, svarade 26 % av
respondenterna att de hade redigerat deras bilder före uppladdning för att ändra sitt
utseende, betalat för gilla-markeringar på deras bilder och gillade andras bilder för att få
fler gilla-markeringar själva. De tänkte att om de gillade andras bilder, skulle de
personerna gilla deras bilder tillbaka, vilket höjde deras upplevda självkänsla.
Respondenterna som använde Instagram för dessa ändamål var självupptagna och de
använde Instagram för att söka popularitet(ibid.).
Unga kvinnor berättade i en studie att de var missnöjda med sig själva och de ville se
smala ut. Mellan 30–40 % var missnöjda med sin kropp eller utseende, vilket kan ge
konsekvenser i form av ändrad kost eller träningsutövande, att man vill förändra sitt
utseende med skönhetsprodukter eller att de utvecklar en depression eller ätstörning.
Det kan vara svårt att förebygga kroppsmissnöje eftersom sociala medier tillhör det
vardagliga livet och exponeringen av ”perfekta bilder” sker dagligen. Positiv självkänsla
och förmåga att värdera sig själv är viktiga faktorer för att kunna stå emot den negativa
kroppsuppfattningen. Redan vid tidig ålder blir barn exponerade för hur man ska vara
och hur man ska se ut. I en studie där tecknade filmer för barn analyserades,
framställdes de snygga karaktärerna som positiva och populära, medan de fula
karaktärerna var mindre värda. De positiva karaktärerna var inte bara snygga utan också
smarta och framgångsrika medan de negativa karaktärerna var osmarta och överviktiga
(Frisén, Holmqvist Gattario & Lunde, 2014).
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Enligt tidigare forskning framhäver man att det krävs mer forskning kring sociala
medier och Instagram och deras negativa konsekvenser för välbefinnandet hos
människan. Enligt Lup, Trub & Rosenthal (2015) är detta ämne viktigt för fortsatt
forskning, då Instagram blir mer och mer en stor del av människans vardagliga liv. För
att lättare kunna påverka den sociala jämförelsen är det också viktigt med mer forskning
kring detta ämne (ibid.). Den sociala jämförelsen uppkommer hos individen när man vid
användandet av sociala medier exponeras för utseenderelaterat material, t.ex. bilder på
den idealiserade kroppen. Detta påverkar individen negativt eftersom hen börjar jämföra
sig själv med andra personer i sociala medier som liknar idealet man strävar efter, något
som ofta bidrar till en negativ kroppsuppfattning vilket i sin tur kan bidra till
ätstörningar (Frisén, Holmqvist Gattario & Lunde, 2014).
1.7 Perfektionism
Sociala jämförelser är vanligt förekommande i dagens mediesamhälle, där människor
exponeras för bilder dagligen. Bilderna kan visa en snygg kropp som den som
exponeras för den, ser att den inte har. Bilder kan uppfattas som perfekta återspeglingar
av verkligheten och det påverkar ofta unga personer att börja tänka i banor som: Varför
ser inte jag ut så? Vad kan jag göra för att se ut så? Idealet för hur man ska se ut och
vara verkar vara långt borta och tankar om förändring börjar uppstå. Det har visat sig att
ju mer tid unga kvinnor utsätts för media där utseendet exponeras, desto mer negativ
kroppsuppfattning får de och därmed uppstår en strävan att uppnå idealet (Frisén,
Holmqvist Gattario & Lunde, 2014). I en studie om personer som använde sociala
medier, visade det sig att majoriteten inte kunde lägga ut en bild på sig själva när de inte
såg bra ut enligt, eget tycke. Dessa personer hade också en negativ kroppsuppfattning
(ibid.).
Att vi påverkas av ideal om hur man ska se ut och vara är ingen nyhet. Framförallt i
media exponeras människan dagligen av olika bilder av hur den ”perfekta människan”
ska äta, träna och se ut. Kroppsbilder av både tjejer och killar dyker upp, både med
inriktning på smalhet, välformade muskler och förändringsprocesser. Ideal är också en
tidsfråga som förändras hela tiden, nya ideal uppfinns och blir omtalade. Många bilder
som visas kan också vara retuscherade för att se bättre ut, vilket inte alltid användarna
som exponeras för bilderna reflekterar över. Många bilder som används i reklam eller på
tidningsomslag retuscheras för att ge ett bättre intryck och därigenom få mer uppmärksamhet. Privatpersoner och kändisar använder också liknande effekter. Den perfekta
kroppen eller det perfekta livet som visas, kan ibland förefalla vackrare än vad det
egentligen är för att verka intressantare och väcka uppmärksamhet (Frisén, Holmqvist
Gattario & Lunde, 2014).
Av de många Instagram-användarna finns det också vissa som har sociala medier som
sitt arbete, både kändisar och privata personer. Att marknadsföra sig själv på sociala
medier innebär att man konkurrerar med andra och för att lyckas med det krävs det att
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man hittar på många olika saker, publicerar genomtänkta bilder med tillhörande text och
alltid har material att dela med omvärlden. Vissa användare klär upp sig för att ta bra
bilder, har olika aktiviteter i veckan för att deras liv ska se roligt och intressant ut. När
privata användare får uppmärksamhet på Instagram, blir de offentliga och det är oftast
då de inspireras av kändisar och låtsas leva det perfekta livet, det som syns utåt. De
skapar sitt eget öde med hjälp av samarbeten och snygga bilder med en kort text för att
locka läsaren. (Gillberg, 2014).
I en norsk tvärsnittsstudie undersöktes 421 kvinnors internetanvändning kopplade till
bilder, där resultatet visade att kvinnor kände sig missnöjda med sina kroppar. Mediaanvändningen idag ser annorlunda ut än för 10–15 år sen där information om hälsa är ett
sökningsobjekt som ökar bland unga kvinnor som använder internet. Mellan åren 2003–
2015 har ökningen gått från 34 % till 73 % bland 16–24 åringar och från 40 % till 79 %
bland 25–34 åringar. Information om hälsa är lättillgängligt via internet och därmed
behövs inte veckotidningar och tidskrifter i samma utsträckning som tidigare, det vill
säga innan internet slog igenom. Idag är sociala medier etablerade och dessa har blivit
en stor favorit bland många internetanvändare (Bair, Kelly, Serdar & Mazzeo, 2012;
Sentralbyrå, 2015).
Perloffs litteraturstudie (2014) om sociala medier och uppfattningen om kvinnors
kroppar, visade att unga kvinnors bekräftelse efter perfektion kring deras kroppar hade
samband med depression och låg självkänsla, där de unga kvinnorna sökte uppmärksamhet på sociala medier som Facebook och Instagram. De konton som exponerade en
livsstil med ätstörningar var ett vanligt fenomen hos dessa kvinnor, något som också
kunde påverka deras kroppsbild och missnöje med sin egen kropp (ibid.).
1.8 Självskadebeteende
Självskadebeteende även kallat självdestruktivt beteende innebär att man skadar sig
själv kroppsligen. Unga personer i åldern 15–24 år är den grupp där flest lider av
självskadebeteende. Att skada sig själv kan innebära många olika saker, exempelvis att
man utsätter sig själv för fara, svälter sig själv eller äter för mycket mat, missbrukar
eller tar livet av sig. Drygt 1100 människor i Sverige tar sitt liv varje år och drygt 7800
människor läggs in för sjukvård efter att ha utsatt sig själv för skada (Schyllander,
2014). Självskadebeteenden kan vara både direkta och indirekta. Direkt skadebeteende
är det som visar sig fysiskt till exempel brännsår, skärsår och elektriska stötar medan
indirekt skadebeteende är psykiskt kopplat så som ätstörningar, riskabelt sexbeteende
eller droganvändning (Castro, Kirchner & Planellas, 2014).
För omvärlden är ett självskadebeteende svårt att förstå sig på, att en person vill skada
sig själv och utsätta sig för faror. Men för personen som använder det självdestruktiva
beteendet är det ett sätt att straffa sig själv, för oftast har de tanken om att de inte duger
som de är. Vissa med detta beteende gör det för att känna något, då de känner sig
tomma inombords och inte känner något alls. Självskadebeteenden kan också ha en
social funktion det vill säga att de vill att andra ska se att de mår dåligt, de söker
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uppmärksamhet och/eller vill få hjälp. Detta är vanligt om de tidigare inte fått
bekräftelse från omgivningen (Nationella självskadeprojektet, 2016).
Barn och unga som utsätter sig själva för skada får oftast inte vård på grund av att de
aldrig söker vård. Detta beror på att de har en rädsla för att skada andra personer i sin
närhet, att de inte vill känna sig utpekade för att kräva uppmärksamhet eller rädsla för
att deras förtroende hos nära personer kommer att förändras. Barn och ungdomar som
skadar sig själva söker sig mer till internet och sociala medier för att kunna prata med
personer som har liknande tankar och känslor. Det kan både vara för- och nackdelar att
de söker sig till internet, de kan stötta varandra att sluta skada sig i dessa nätverk men
de kan också uppmuntras till att fortsätta sitt skadebeteende (Dyson, et al., 2016). I en
studie där man undersökte flera olika gruppforum på sociala medier om självskadebeteende, visade resultatet att 41 % hade fått stöd och råd att sluta med sitt beteende
medan 11 % sa att deras beteende hade uppmuntrats till att fortsätta (ibid.).
Personer som mår dåligt och som har svårt att hantera känslor och tankar kan skada sig
själva för att de upplever att det känns enklare för stunden. Vad som orsakar att man
utsätter sig själv för skada skiljer sig från person till person. Det kan handla om olika
problem som man känner till exempel ensamhet, tomhet eller att man känner sig
värdelös (Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) 2016). Personer som har ett självdestruktivt beteende använder det för att kunna hantera svåra och intensiva känslor
såsom rädsla, skam, sorg, skuld och ilska. Både fysiska och psykiska trauman kan ligga
till grund för att utveckla ett självdestruktivt beteende eftersom dessa trauman kan göra
personer mer känslomässigt sårbara. Trauman är dock inte alltid den enda orsaken till
ett självdestruktivt beteende, det beror också ofta på att personens omgivning inte ger
bekräftelse (Region Gävleborg, 2014).
1.9 Syntes av tidigare forskning
Den sociala medietjänsten Instagram har fått ett stort uppsving de senaste åren och har
idag 40 % användare i Sverige från 12 år. I åldrarna 12–35 år används Instagram av mer
än hälften av befolkningen. På Instagram exponeras användarna för bilder där allt
möjligt visas. Bilder på kroppar som visar ideal är vanligt förekommande och detta
bidrar ofta till att personer, framförallt kvinnor, jämför sig själva med bilderna och detta
bidrar till en dålig kroppsuppfattning. Det är också många som väljer att visa bilder av
ett till synes ”perfekt” liv, ett liv som inte alltid existerar. De som följer personer de inte
känner mår oftast sämre eftersom de lättare jämför sig med dem de inte känner. Dessa
sociala jämförelser kan bidra till psykisk ohälsa och en negativ kroppsuppfattning som i
sin tur kan leda till ett självskadebeteende. Tidigare studier visade att social jämförelse,
utseendefixering och osäkerhet i sig själv kunde kopplas till sociala medier.
Exponeringen av ideal och hur man ska vara förekommer mycket i sociala medier och
redan som liten exponeras man för det i tecknade filmer. Den psykiska ohälsan
rapporterades i 2017 års folkhälsorapport vara ett växande problem och det behöver
läggas fokus på hur ett främjande och förebyggande arbete ska se ut för att minska den
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psykiska ohälsan. Eftersom användningen av Instagram är ett ökande fenomen och
sociala medier har visat påverka den psykiska hälsan, finns det behov av fortsatt
forskning.

2. Problemformulering:
Den psykiska ohälsan är ett ökande folkhälsoproblem. Under 2016 visades framförallt
ökning i åldersgruppen 16–29 år, denna åldersgrupp är också frekventa användare av
applikationstjänsten Instagram. På Instagram exponeras man för bilder med tillhörande
text där många visar upp bilder på sin vardag.
Tidigare studier har visat att de som använder sociala medier har lägre självkänsla och
större kroppsmissnöje än andra men om orsaken är sociala medier har inte gått att säkert
konstatera. De tidigare studierna inom detta ämne har fokuserat på unga vuxna så det
vore intressant att undersöka användare av Instagram i alla åldrar. Det vore intressant att
veta om det finns ett samband mellan hur lång tid som ägnas åt Instagram och
självskattad psykisk hälsa, eller om användandet av Instagram skulle kunna betraktas
som en form av ett självskadebeteende.

3. Syfte:
Syftet med studien var att undersöka hur Instagram-användning ser ut i en grupp av
internetanvändare i Sverige.
Ytterligare ett syfte var att undersöka om det finns en association mellan tid som ägnas
åt Instagram och självskattad psykisk hälsa.
3.1 Frågeställningar
 I vilken utsträckning används Instagram?
 Vilket är motivet för att använda Instagram?
 Kan användningen av Instagram påverka den psykiska hälsan?
 Kan användningen av Instagram karaktäriseras som en ny form av
självskadebeteende?
4. Metod
4.1 Design
I studien gjordes en tvärsnittsstudie där resultatet gav ett beskrivande resultat och
sambandsanalyser. En tvärsnittsstudie innebär att exponering och utfall mäts vid samma
tidpunkt och den metoden ansågs som mest relevant för att studiens syfte (Bryman,
2011). Eftersom studien undersökte de som använder Instagram med deras självskattade
psykiska hälsa ansågs en tvärsnittsstudie som en bra metod eftersom den mäter hur de
ser ut just nu för individerna som deltog i studien och hur de upplever deras
självskattade hälsa vid samma tillfälle. En deskriptiv studie innebär att studiens resultat
kommer att beskriva hur det ser ut i en population eller grupp. Vid denna typ av studie
riktas fokus på vissa aspekter som beskrivs i detalj men kausaliteten kan inte beskrivas i
denna typ av studiedesign. Det beskrivande resultatet kommer att beskrivas både med
statistik och med hjälp av en tematisk analys som framkom i de öppna frågorna i
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enkäten (Olsson & Sörensen, 2011). Sambandsanalyser som korstabeller med chi-två
test används för att kunna se om det finns några eventuella samband och om de finns
statistiska signifikanser, vilket visar på tydliga samband mellan de olika variabler man
testar. Denna typ av analys visar om det finns koppling mellan exponering och utfall, i
denna studie testades hur ofta man använder Instagram (exponering) med olika utfall
som till exempel om man jämförde sig med andra, var missnöjd med den man var och
kände sig osäker (Bonita, Beaglehole & Kjellström 2010).
4.2 Datainsamlingsmetod
Metoden för att samla in data var enkäter. Enkäten utformades via ett verktyg på
internet som heter Google Formulär och delades ut på olika sociala medier. Den
innehöll frågor med flera svarsalternativ och några öppna frågor. Enkät användes för att
få in ett brett resultat där många variabler undersöktes, då Instagram är ett socialt
medium valdes webbenkäter för enklare insamling. Enkäterna innehöll ett antal frågor
där några av frågorna hämtades från befintliga frågor i tidigare studier eftersom de är
reliabilitets- och validitetstestade (Olsson & Sörensen 2011). Totalt innehöll enkäten 40
frågor, varav 6 frågor hämtades från Folkhälsomyndighetens (FHM) enkät Hälsa på lika
villkor, dessa frågor handlade om självskattad hälsa. Några av dessa frågor från FHM
formulerades om eftersom det skulle passa denna studie och vara riktade mot social
medietjänsten Instagram. Författaren tog hjälp av liknande uppsatsers frågeformulär för
att formulera om frågorna då de ansågs mer relevanta för denna studie. Återstående
frågor inspirerades från tidigare kandidatuppsatser och doktorsavhandlingar och
utformades av författaren för att passa det syfte och de frågeställningar studien har.
I FHM:s nationella folkhälsoenkät – Hälsa på lika villkor 2016, användes 5 frågor för
att mäta psykisk ohälsa som i sin tur kommer från frågeinstrumentet General Health
Questionaire (GHQ5) (FHM, 2016e). Dessa frågor mäter om man känt sig nedstämd/
olycklig, känt sig spänd, värdelös, förlorat tron på sig själv och om man kunnat ta itu
med sina problem de senaste veckorna (ibid.). I föreliggande studie användes frågor
som mätte om man känt sig nedstämd, olycklig, missnöjd med den man är (istället för
värdelös), känt sig osäker på sig själv (istället för förlorat tron på sig själv) och känt att
man inte räcker till (istället för om man kunnat ta itu med sina problem).
Enkäten riktade sig till personer som använde Instagram. Eftersom det var omöjligt att
nå alla användare på Instagram, skickades enkäten ut via författarens Facebook. I
samband med delningen av enkäten bad författaren dem som läste detta att dela vidare
så att enkäten kunde nå ut till fler personer. Varken målgrupp eller ålder för studien var
fastställd, men de som deltog fick skriva sin ålder för att vid analysen senare kunna göra
en åldersgruppering. Ålder ansågs inte vara relevant eftersom att frågorna inte ansågs
kunna vara stötande.
4.3 Urval
Eftersom enkäten skickades ut via författarens sociala medier innebar det att urvalet var
ett bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval innebär att respondenterna är tillgäng10

liga för forskaren vilket det blir när forskaren använder sitt eget nätverk för att nå
respondenterna (Bryman 2011). I och med att enkäten också kunde delas av andra
personer i författarens sociala nätverk för att nå fler, kallas detta för ett snöbollsurval
eller kedjeurval (ibid).
4.4 Genomförande
Frågorna som fanns i enkäten letades upp i tidigare studier om liknande ämnen samt i
enkäter från myndigheter i Sverige. De frågor som valdes ut var relevanta till denna
studie. För att utforma en enkät till studien användes Google Formulär där frågorna med
svarsalternativ matades in. Först genomfördes en pilotstudie på 3 personer för att
undersöka om frågorna var relevanta och användbara för syftet. Pilotstudiens syfte var
att se hur frågorna tolkades och besvarades samt att återkoppling gavs kring layout,
frågor och svarsalternativ. Därefter justerades de detaljer som påpekades för att sedan
kunna skickas ut via Facebook som den riktiga studien. Detaljerna som ändrades var
endast små justeringar på följden av frågorna samt några förtydligande ord på vad som
menades.
Vid utskicket uppmanades endast personer som använder Instagram att svara på
enkäten. Innan enkäten genomfördes fick respondenterna läsa igenom ett missiv för att
ta del av information om vad studien handlade om samt vad enkäterna kommer
användas till. Enkäten låg ute på internet i två veckor och 109 personer besvarade den.
När enkäterna samlats in matades de in i ett Excel ark. Resultaten från frågorna med
svarsalternativ sammanställdes och matades in i programmet SPSS och kodades om till
siffror. Några frågor kategoriserades om till dikotoma variabler för att kunna göra
analyser som bivariata korstabeller med chi-två test (se Bilaga 1, tabell 2). Därefter
sammanställdes resultaten av de öppna frågorna för att sedan skrivas ut och påbörja den
tematiska analysen. Materialet kodades och sammanställas till olika teman.
4.5 Dataanalys
I denna studie används både kvantitativ och kvalitativ ansats. Det kvantitativa datamaterialet analyserades i programmet SPSS. Materialet kodades i programmet för att
kunna utföra olika analyser såsom chi2 tester och frekvenstabeller. Analyserna tolkades
och presenterades med tabeller och diagram i resultatet och resultatdiskussionen
(Olsson & Sörensen 2011). Svaren på de öppna frågorna i enkäten analyserades med
hjälp av en tematisk analys, tre huvudteman analyserades fram och citat från
respondenter gav styrka åt tabellerna. Vid analysen av det kvalitativa datamaterialet
lästes materialet igenom och kodades. Efter kodningen bildades gemensamma teman
från innehållet. Kroppspress, Det perfekta livet och Tidskrävande var de teman som
slutligen analyserades fram och bildade huvudteman som representerar resultatet (Braun
& Clarke, 2006). Tabell 1 visar hur den tematiska analysen gick till.

Tabell 1 över den tematiska analysen

Steg 1

Steg 2

Steg 3

Steg 4

Steg 5
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Datamaterialet lästes
igenom och
markerades med
olika färger för att
skilja på likvärdiga
svar.

Citat
grupperades
under olika
teman.

Varje tema
analyserades
och plockade ut
allt i materialet
som kunde ingå
under varje
tema.

Teman
analyserades
och
fastställdes.

Några citat
valdes ut
under varje
tema för att
ge en bra
överblick av
resultatet.

4.6 Kategorisering av variabler
I analysen sattes flera variabler ihop för att kunna göra bivariata korstabeller och chi-två
test för att se om det fanns statistisk signifikans mellan olika variabler. En variabel som
kategoriserades om, var hur ofta man använder Instagram. I enkäten mäts den enligt:
Mer sällan – 1, 1 gång/vecka - 2, 2–4 ggr/vecka - 3, 5–6 ggr/vecka – 4, 1 gång/dag –
5, Flera gånger om dagen – 6. I analysen kategoriseras användandet som Sällan om
svaret var 1–5 och Ofta om svaret var 6 (flera gånger om dagen). Anledningen till att 1–
5 blev sällan var att tidigare studier hade liknande kategorisering samt att användning av
sociala medier flera gånger om dagen visade på fler konsekvenser för hälsan. Fem
frågor i enkäten mäter den psykiska hälsan. Dessa frågor är att om man under den
senaste månaden känt sig osäker på sig själv, missnöjd med den man är, känt sig
olycklig, känt att man inte räcker till och känt sig nedstämd. De mäts med följande skala
i enkäten: 1 = aldrig, 2 = sällan, 3 = ibland, 4 = ofta, 5 = alltid. I analysen
kategoriseras dessa frågor som ja om svaret är alltid och ofta, medan nej kategoriseras
av svaren ibland, sällan och aldrig. Två andra variabler som kategoriserades om var om
man jämför sig med andra på Instagram och om man bryr sig mer om sitt utseende vid
användning av Instagram. I enkäten mättes dessa enligt skalan: 1 = aldrig, 2 = sällan, 3
= ibland, 4 = ofta, 5 = alltid. Vid analysen kategoriserades dessa frågor som ja om
svaret var alltid, ofta och ibland. Nej innehöll de två andra svarsalternativen aldrig och
sällan.
Dessa variabler blev dikotoma för lättare bearbetning av resultatet i sambandsanalyser.
En dikotom variabel har endast två kategorier till exempel ja /nej (Trost & Hultåker,
2016).

4.7 Forskningsetiska aspekter
Vid alla studier är det viktigt att ta hänsyn till etiska aspekter så att studien sköts korrekt
och att ingen kommer till skada. Det är viktigt att presentera dessa aspekter innan
individen deltar i studien. till exempel genom missivbrev och också ha med i
publikationen för att visa läsaren att de tänkts på (Bonita, Beaglehole & Kjellström
2010).
Vetenskapsrådet (2002) har 4 krav och dessa togs hänsyn till i denna studie.
Respondenterna informerades om dessa krav innan enkäten genomfördes i form av ett
missiv.
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Informationskravet – Handlade om att informera respondenterna med
information om studien. I missivet informerades det om studiens syfte samt
annan viktig information om de övriga etiska kraven.
Samtyckeskravet – Deltagandet i studien var frivilligt och alla respondenter
informerades om detta i missivet innan enkäten påbörjades.
Konfidentialitetskravet - Deltagandet var anonymt och uppgifterna behandlades
endast av studenten och handledaren. De informerades även om att när studien
var klar skulle enkäterna raderas.
Nyttjandekravet - Datamaterialet som samlades in via denna enkät skulle endast
användas till denna uppsats (ibid.).

5. Resultat
Bildtjänsten Instagram används av både kvinnor och män i olika åldrar. I enkäten deltog
109 personer och alla personers svar kunde analyseras och användas i studien. Alla
respondenter svarade på samtliga frågor i enkäten. Resultatet presenteras i form av text
med tillhörande tabeller och diagram. I bilaga 1 finns en frekvenstabell över variablerna
i detta resultat.
I Tabell 2 nedan ges en översikt över hur respondenterna fördelades på ålder och kön.
Ålderskategoriseringen inspirerades från en tidigare studie Davidsson & Findahl (2016),
med anpassning efter studiens resultat.
Tabell 2. Ålder och könsfördelning för respondenterna. N=109

Kön
Man
Kvinna

N= 109
15
94

Ålder
Medelvärde
Median
Minimum
Maximum

29
24
14
73

14–25 år
26–35 år
36–45 år
+ 46 år

64
20
11
14

%
14
86

59
18
10
13

Användning av Instagram
Användandet av Instagram besvarades av alla respondenter och i enkäten fanns sju
frågor som handlade om hur man använder Instagram.
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I Tabell 3 beskrivs hur många minuter ungefär, respondenterna använde Instagram om
dagen och i veckan. En respondent svarade 0 minuter om dagen vilket berodde på att
hen inte använde sig av Instagram varje dag.

Tabell 3. Användningen av Instagram per dag och per vecka

Tabell 3.
Medelvärde
Median
Minimum
Maximum

minuter/dag
64
30
0
600

minuter/vecka
428
240
7
4200

Figur 1 visar vad respondenterna använder Instagram till. På denna fråga kunde
respondenterna välja flera svarsalternativ. Under kategorin övrigt fanns svar som att
lägga upp fina bilder/fotointresse, följa sina vänner och dagbok med bilder av sig själv.
Nittiofem respondenter svarade att de följde andra personers vardag vilket motsvarar ca
87 %.

Antal
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

95
79

74

25

68

38
11

5
Antal

Figur 1. Visar svaret på frågan: På vilket sätt använder du Instagram?

Det ”perfekta livet”
I enkäten fanns en öppen fråga om vad som är negativt med Instagram och en öppen
fråga om vad som påverkar användaren negativt. På dessa frågor nämnde 20
respondenter att de upplevde att Instagram-användare bara visade sitt perfekta liv och
förskönade sin vardag.
”Man tror att alla har ett perfekt liv när de
bara lägger upp bilder på positiva saker.” Kvinna 25 år.
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”Att alltid det bra och positiva i vardagen syns
och aldrig det negativa eller dåliga.” Kvinna 26 år.
”Att en viss press kan komma från sociala medier när man just ser andras liv, t.ex.
kända personer som verkar ha det perfekta livet och det påverkar ens egen tanke på
tillvaron en själv har.” Kille 22 år.
De uppgav också att många av bilderna på Instagram är redigerade och oäkta.
”…bilder på kroppar kan vara väldigt tillrättalagda och redigerade” Kvinna 23.
”Mycket redigerat, falska bilder.” Kvinna 26 år.
”Mycket är tillrättalagt” Kvinna 34 år.
Bland de respondenter som svarat att de ofta använder Instagram var det 71 % som
jämförde sig med andra på Instagram medan 27 % av de som sällan använde Instagram
jämförde sig mer med andra. Det vill säga att det är vanligare att jämföra sig med andra
om man använder Instagram ofta, och tvärtom, de som sällan använder Instagram,
jämför sig sällan med andra.
Av de som svarat att de jämför sig med andra var det 86 % som använde Instagram ofta
medan 14 % som sällan använde Instagram jämförde sig med andra. Tabell 4 visar ett
tydligt samband med exponering av Instagram/ uppskattat användande av Instagram och
utfallet att jämföra sig med andra på Instagram. Som framgår av tabellen var det 27 %
av de som använder Instagram sällan som jämförde sig med andra jämfört med 71 % av
de som använder Instagram ofta som jämförde sig med andra.
Tabell 4 Korstabell med chi-två test som beskriver hur ofta använder du Instagram * Vid användning av
Instagram, jämför du dig mer med dig själv. Statistisk signifikans (p <0,05) N=109

Hur ofta använder Vid användning av Instagram, jämför
du Instagram? du dig med andra på Instagram?
Nej
Ja
Sällan (n) 24
9
% *användandet av 73
27
Instagram
% *jämförelse 52
14
Ofta (n) 22
54
% *användandet av 29
71
Instagram
% *jämförelse 48
86
Totalt (n) 46
63

Totalt
33
100
30
76
100
70
109
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p-värde

,000

Kroppshets
Tjugosju respondenter svarade att det negativa med Instagram är att det är mycket hets
kring kroppsideal, träning, kost och skönhet och att sjuka kroppsideal framställs, vilket
de tror kan påverka det undermedvetna hos många som kan bidra till ätstörningar.
”Risk för ökad kroppspress, hälsohets och generellt press
kring att allt ska vara perfekt i livet.” Kvinna 24 år.
”Träningshetsen som kan bli.” Kvinna 30 år.
”Mycket kropps- och skönhetshets samt
att måla upp en förskönad bild av sin vardag.” Kvinna 21 år.
”...Instagram kan bidra till att skeva ideal sprids till unga, som kanske ej tänker på att
bilder är tillrättalagda eller redigerade.” Kvinna 23 år.
”Kan bli mycket ibland och vilja vara som dem, till exempel träning eller nedviktgång
kan leda till ätstörningar/anorexia sjukdom. Att man blir påverkad mycket.” Kille 22 år.
Bland de respondenter som svarade att de använder Instagram ofta, var det 59 % som
tänkte extra på sitt utseende vid användningen av Instagram medan 30 % av de som
sällan använde Instagram tänkte extra på sitt utseende. Det vill säga det var fler som
använde Instagram ofta som tänkte extra på sitt utseende jämfört med de som sällan
använder Instagram. Av de som svarat att de tänkte mer på sitt utseende vid
användningen av Instagram, var det 82 % som ofta använde Instagram. Motsvarande
siffra var 18 % bland dem som uppgav att de sällan använde Instagram. Tabell 5 visar
ett tydligt samband med exponering av Instagram/ uppskattat användande av Instagram
och utfallet att det tänker mer på sitt utseende. Som framgår av tabellen var det 30 % av
de som använder Instagram sällan som tänker mer på sitt utseende jämfört med 45 % av
de som använder Instagram ofta som tänker mer på sitt utseende.
Tabell 5 Korstabell med chi-två test som beskriver hur ofta använder du Instagram * Vid användning av
Instagram, tänker du mer på ditt utseende. Statistisk signifikans (p <0,05) N=109

Hur ofta använder När du använder Instagram, tänker du
du Instagram? då mer på ditt utseende?
Nej
Ja
Totalt
Sällan (n) 23
% *användandet av 70
Instagram

10
30

33
100
16

% *utseende 43
Ofta (n) 31
% *användandet av
Instagram 41
% *utseende
57
Totalt (n) 46
p-värde

18
45

61
76

59

100

82
63

80
109
,006

Tidskrävande
Enligt respondenterna var en annan negativ faktor med Instagram att det tar för mycket
tid och att det gör att man blir beroende. Vissa beskrev att de ibland kunde man fastna
på Instagram och komma in på olika konton för att sedan inse hur mycket tid de hade
lagt ner. Det kunde också påverka det privata livet. Åtta respondenter nämnde som svar
på frågan om vad som är negativt med Instagram.
”Tar lätt jättemycket tid och man sugs in lätt.” Kvinna 25 år.
”Som andra sociala medier, lätt att fastna och lägga för mycket tid.” Kvinna 38 år.
”…privatlivet dör ut mer och mer.” Kille 26 år.
”…ibland kan jag börja kika runt bland Instagram konton och komma in på massa
personer och sen inse att jag lagt ner för mycket tid…” Kvinna 25 år.

Användning av Instagram och psykisk ohälsa
Av de fem frågorna i enkäten som mätte den psykiska hälsan, var tre av dessa statistiskt
signifikanta när chi-två tester gjordes för att undersöka det eventuella sambandet med
användningen av Instagram. Bland de respondenter som svarade att de använde
Instagram ofta (det vill säga flera gånger per dag) var det 34 % som kände sig missnöjda
Bland dem som använde Instagram sällan, kände sig 15 % missnöjda med sig själva. Av
de som svarat att de var missnöjda med sig själva, använde 84 % Instagram ofta, medan
motsvarande siffra var 16 % bland dem som uppgav att de sällan använder Instagram.
Bland de respondenter som svarade att de ofta använder Instagram var det 43% som
kände sig osäkra på sig själva och motsvarande siffra var 21 % bland dem som sällan
använde Instagram. Det var alltså fler som använder Instagram ofta som kände sig
osäkra på sig själva, jämfört med dem som använder Instagram sällan. Av de som svarat
att de kände sig osäkra på sig själva använde 83 % Instagram ofta medan 18 % av dem
som använde Instagram sällan kände sig osäkra.
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Bland de respondenter som svarat att de använder Instagram ofta, var det 49 % som
kände att de inte räcker till medan 24 % av de som sällan använde Instagram kände sig
missnöjda med sig själva. Det vill säga att det är fler som använder Instagram ofta, som
kände att de inte räcker till jämfört med dem som inte använder Instagram ofta det vill
säga sällan. Av de som svarat att de kände att de inte räcker till var det 82 % som
använde Instagram ofta, medan motsvarande siffra var 18 % som uppgav att de
använder Instagram sällan. Tabell 6 visar ett tydligt samband med exponering av
Instagram/ uppskattat användande av Instagram och utfallen att känna sig missnöjd,
osäker och att inte räcka till. Som framgår av tabellen var det 15 % av de som använder
Instagram sällan som kände sig missnöjda med sig själva jämfört med 34 % av de som
använder Instagram ofta som kände sig missnöjda med sig själva. Det var 21 % som
använde Instagram sällan som kände sig osäkra på sig själva jämfört med 43 % som
använde Instagram ofta som kände sig osäkra på sig själva. Det var 24 % som kände att
de inte räckte till jämfört med 49 % av de som använde Instagram ofta som kände sig
osäkra på sig själva
Tabell 6. Visar hur många som känt sig missnöjd, osäker och att inte räcka till i samband med ofta och
sällan Instagram-användning. Statistisk signifikans (p <0,05) N=109

Hur ofta använder du Känt sig
Instagram? missnöjd
men den
man är
Sällan (n) 5
% *användandet av
Instagram 15
% *missnöjd, osäker,
inte räcker till 16
Ofta (n) 26
% *användandet av 34
Instagram
% *missnöjd, osäker, 84
inte räcker till
Totalt (n) 31
P-värde ,043

Känt sig
osäker på sig
själv

Känt att du
inte räcker till

7

8

21

24

18
33
43

18
37
49

83

82

40
,027

45
,017

Sammanfattning av resultatet
Det finns tydliga samband mellan att använda Instagram flera gånger om dagen (ofta)
och att jämföra sig med andra på Instagram, tänka extra mycket på sitt utseende, känna
sig missnöjd med den man är, vara osäker på sig själv och känna att man inte räcker till.
Vid alla dessa analyser var det fler som använde Instagram oftare som upplevde dessa
upplevda brister än de som inte använde Instagram ofta, det vill säga sällan. Att
Instagram skapade missnöje med den egna kroppen, missnöje med deras liv och att
Instagram var tidskrävande, var gemensamt för en stor del av respondenterna. De
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pratade också om att exponering av bilder kunde påverka ungas kroppar och ätbeteende
pratade samt att de unga kanske hade svårt att förstå innebörden av redigerade bilder.
Respondenterna tyckte också att många målade upp perfekta liv, vilket kunde bidra till
att man jämförde sig med andra och själv började fundera över varför man inte hade ett
sånt liv.

6. Diskussion
6.1 Resultatdiskussion
Enligt Folkhälsomyndigheten (2016d) är det fler kvinnor som rapporterar att de mår
dåligt. Kvinnor berättar mer vad de känner, medan män oftast inte pratar om det (ibid.).
I den forskning som återges i bakgrunden till denna uppsats, var det också fler kvinnor
som svarat på enkäterna (86 %), det tros ha med detta att göra. Det kan bidra till att
resultatet inte alltid ger en rättvis bild av hur män upplever påverkan från Instagram
användandet.
Det mest negativa med Instagram tyckte respondenterna var skeva ideal och hets kring
kropp och hälsa samt hur skenbart perfekta liv många på Instagram verkar ha. Bilder
och text kring dessa områden bidrog till sociala jämförelser och att man kände att man
var missnöjd. Tidigare forskning har visat att personer som exponeras för bilder med
ideal får en sämre självkänsla och jämför sig mer med andra (Ahadzadeh, Pahlevan
Sharif & Ong 2017). Några respondenter nämnde också att det kunde tänkas att unga
personer kanske inte alltid förstår att bilder är redigerade och får därmed svårt att
hantera dessa bilder och de känslor som de ger upphov till. I en tidigare studie ansåg
författarna att undervisningen i skolan borde inkludera hur bilder redigeras och
exponeras i media för att föra fram budskap, och detta tillsammans med källkritik. Detta
skulle kunna göras i syfte att minska de negativa konsekvenser som kan uppstå bland
unga som använder sociala medier (Ahadzadeh, Pahlevan Sharif & Ong, 2017).
Det till synes perfekta livet som visas på Instagram, påverkade respondenterna så att de
började fundera mer på hur deras eget liv såg ut och att de inte alls hade det så perfekt
som andra verkade ha det. Att man aldrig ser något negativt på Instagram, påverkade
tankarna om missnöje med sitt liv eftersom de inte upplevde sitt liv som perfekt.
Därmed skapades tankar och vilja om att förändra sig själv och en önskan om att ha ett
mer perfekt liv.
Ytterligare något som vissa respondenter kommenterade angående det negativa med
Instagram, var tiden man lägger ner på användningen. En respondent tyckte att det tog
mycket tid men ville samtidigt inte sluta med det eftersom bilder och Instagram är
roligt. En annan nämnde att privatlivet dör ut mer och mer. Ouwerkerk & Johnson
(2016) visade även att många söker sig till sociala medier och tar kontakt med personer
där istället för i verkliga livet, vilket gör att det privata umgänget i verkliga livet uteblir
mer och mer (ibid.). I studien av Sampasa-Kanyinga & Lewis (2015) visade resultatet
19

att tiden för andra aktiviteter påverkades och blev mindre än vad den var innan
användningen av sociala medier började (ibid.).
I denna studie går det inte att uttala sig om att personer led av psykisk ohälsa eller inte
eftersom frågorna inte var identiska med dem som finns i Folkhälsoenkäten Hälsa på
lika villkor (FHM, 2016e). Däremot kan de frågor som använts ge en antydan om att de
personer som svarat att de ofta kände dessa symtom var i riskgruppen för att drabbas av
psykisk ohälsa. Samtliga symtom som de upplevde sig ha känt den senaste månaden, är
tecken på psykisk ohälsa som i sin tur kan bidra till ytterligare symtom för att senare
utveckla psykisk ohälsa.
Det statistiska samband som kan associeras till om man är i en riskgrupp för psykisk
ohälsa, handlade om att ca 80 % av respondenterna kände sig missnöjda, kände sig
osäkra samt kände att det inte räckte till. Många respondenter uppgav också att de
jämförde sig med andra, tänkte mer på sitt eget liv när de såg andras och funderade över
sina kroppar. Dessa funderingar och negativa känslor kan leda till andra beteenden och
så småningom ett självskadebeteende. Att fortsätta användningen av Instagram kan
också ses som en form av självskadebeteende då man utsätter sig själv för något som
skadar en själv, eller åtminstone påverkar en själv negativt. Med andra ord, de som var i
en eventuell riskgrupp för psykisk ohälsa kan komma att utveckla ytterligare negativa
beteenden.
Social jämförelse betraktas som ett tecken på låg självkänsla, som i sin tur kan ge
upphov till en negativ kroppsuppfattning eller att man känner sig värdelös. Detta kan
sedan leda till ett destruktivt självskadebeteende som ätstörningar eller annan skada mot
sig själv (BUP, 2016). Att känna missnöje med den man är och sin kropp samt känna att
man inte räcker till, kan bidra till att man börjar tänka tankar om att förändra sig själv.
Att känna sig tom på känslor eller vilja få uppmärksamhet, är tankar som kan utvecklas
till ett självdestruktivt beteende (Nationella självskadeprojektet, 2016). Enligt Perloff
(2015) finns det samband mellan att känna sig värdelös när man exponeras för kroppsbilder i sociala medier och en skev kroppsbild. Detta visade sig genom att tjejer som var
besatta av en perfekt kropp sökte uppmärksamhet i sociala medier, vilket resulterade i
en skev kroppsuppfattning som kunde ge både ätstörningar och depression (ibid.).
Respondenterna i denna studie angav att de brydde sig mer om sitt utseende och
jämförde sig mer med andra när de använde Instagram. De angav också att det negativa
med Instagram är de skeva ideal som sprids om hur man ska se ut, vilket var en orsak
till deras kroppsmissnöje.
Ideal hur man ska se ut är något som förmedlas dagligen i media och idealen förändras
hela tiden. Redan från barnsben blir vi exponerade för filmer om hur man ska vara och
se ut (Frisén, Holmqvist Gattario & Lunde, 2014). Detta kan ha en stor inverkan på hur
många som idag upplever känslor av missnöjdhet och osäkerhet på sig själva. Idag är
sociala medier en del av vardagen i mångas liv och den psykiska hälsan har visat sig
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påverkas av detta. Eftersom den psykiska ohälsan ökat i Sverige bara det senaste året, är
detta ett viktigt ämne för fortsatt forskning för det framtida folkhälsoarbetet.
För att uttala sig om användningen av Instagram skulle kunna vara ett nytt självskadebeteende, krävs mer forskning i ämnet då denna studie inte helt har kunnat besvara
frågan. Ätstörningar är en form av självskadebeteende och tidigare studier har visat att
användning av sociala medier kan bidra till ätstörningar, depression och andra negativa
konsekvenser för den psykiska hälsan, vilket i sin tur skulle kunna leda till att man
utvecklar ett självskadebeteende. Resultatet i denna studie visade också att många
jämförde sig med andra, man tänkte mer på sitt utseende och upplevde känslan av att
inte räcka till. Dessutom, att vara osäker på sig själv och missnöjd med den man var,
skulle också kunna utvecklas till negativa konsekvenser som i sin tur kan tänkas
påverka den psykiska hälsan. Många av användarna fortsatte använda Instagram trots att
det påverkade dem negativt, och detta skulle kunna beskrivas som ett nytt självskadebeteende eftersom man fortsätter att utsätta sig för något som påverkar och skadar en
själv.
6.2 Metoddiskussion
Studiens design var en tvärsnittsstudie med deskriptivt resultat. Då en tvärsnittsstudie
mäter både exponering och utfall vid samma tidpunkt på flera respondenter med många
variabler, ansågs detta som relevant för studiens syfte och frågeställningar. En
tvärsnittsstudie kan mäta samband mellan variabler, detta passade också till studiens
syfte, eftersom studien ville studera relationen mellan användning av Instagram och den
psykiska ohälsan. Dock kan inte det sägas något om vilka variabler som är orsak
respektive verkan, alltså att en variabel påverkar en annan eftersom variablerna mäts
samtidigt, kausaliteten kan därför inte bedömas vid tvärsnittsstudier (Bryman, 2011).
Enkäten skickades ut via den sociala medietjänsten Facebook för att nå användare av
Instagram, då många använder båda tjänsterna och det är svårt att dela länkar i inlägg
via Instagram. Deltagandet för studien blev över 100 personer och var stort för en
uppsats på kandidatnivå. Med enkätens innehåll om 40 frågor och med svar på alla
frågor, blev detta ett stort datamaterial att gå igenom men det resulterade i ett bra och
användbart material. I studien var det bara en liten del av samtliga Instagram-användare
som kunde ta del av information om enkäten och delta. Urvalet representerade både
kvinnor och män i en ålder från 14 till 73 år.
Eftersom syftet var att undersöka hur användandet av Instagram ser ut bland svenska
internetanvändare, så bestämdes urvalet utifrån det. När enkäten lämnades ut uppgav
författaren att den endast riktades till personer som använder Instagram.
Det är viktigt att ha en relevant urvalsgrupp eftersom det ökar validiteten i studien. Det
som är tänkt att mätas är det som mäts (Olsson & Sörensen, 2011).
Det fanns inget internt bortfall när enkäterna analyserades vilket ger en styrka till denna
studie. Enligt Olsson & Sörensen (2011) har bra frågeformulär oftast inget internt
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bortfall. Ett externt bortfall innefattar de individer som inte vill svara på enkäten (ibid.).
Eftersom denna enkät skickades ut via det sociala mediet Facebook, där fler än 1000
personer kunde se enkäten, var det många som inte svarade, vilket blir ett externt
bortfall, dock är det svårt att veta om de valde att inte svara eller om anledningen var att
de inte använde bildtjänsten Instagram eller de kanske inte reflekterade över inlägget på
deras Facebook. Att använda frågor som redan använts i Folkhälsomyndighetens enkät
ger också en styrka till studien. Dock är det en svaghet att författaren inte valde samtliga
frågor från FHM för att mäta psykisk ohälsa.
I denna studies enkät användes både slutna och öppna frågor, vilket resulterade i att
materialet både kunde analyseras kvantitativt och kvalitativt. Fördelar med slutna frågor
är att de oftast är lättare att bearbeta, koderna står för det som besvarats medan det vid
öppna frågor så handlar om tolkning. De öppna frågorna bearbetades under en längre tid
än de slutna frågorna. Materialet lästes igenom flera gånger och teman bildades för att
enklare se vad resultatet visade. Däremot får man vid öppna frågor svar på hur
respondenter upplever, tänker eller känner kring olika ämnen. Respondenterna blir inte
styrda av svarsalternativen, utan kan svara precis vad de tänker när de läser frågan och
svarar med egna ord. Vid de slutna frågorna kan respondenter ibland känna att
svarsalternativen inte stämmer överens med vad de skulle vilja svara på frågan. Detta
kan bli ett problem när man samlar in svar, antingen svarar de inte alls eller så svarar de
”oärligt” på frågan. För att undvika detta fanns det ett öppet svarsalternativ i studiens
enkät, där övriga svar kunde skrivas (Bryman, 2011).
Resultat i form av text kan vara svårt att visa i termer av en absolut sanning eftersom det
handlar om författarens tolkningar. Men i denna studie användes både text och siffror
för att få fram resultatet. Det kvalitativa datamaterialet i form av citat och teman stärkte
det kvantitativa datamaterialet.
När resultatet skiljer sig på ett systematiskt sätt från de sanna värdena kallas det för bias
(systematiska fel), det kan uppstå vid epidemiologiska studier. Vid denna studies
undersökning fick respondenterna välja själva om de ville delta, det kan vara en risk för
selektionsbias. Confunding är också vanligt förekommande i epidemiologiska studier
och det innebär att de kan finnas störfaktorer till de analyserade resultatet (Bonita,
Beaglehole & Kjellström, 2010). Möjliga störfaktorer för denna studie kan vara kön
eftersom kvinnor i allmänhet skattar sin hälsa som sämre än män. Ålder kan också
påverkas, då den psykiska hälsan kan variera beroende på ålder samt att ålderskriser och
betydelsefulla livssituationer kan spela in. Barn och unga kan också vara mer mottagliga
för ideal eftersom de kan sakna källkritik och ha en sämre självkänsla. En annan
eventuell störfaktor i studien kan vara att respondenterna har varit med om trauman som
påverkat deras mående.
Generalisering handlar om att se om resultatet kan ses i ett bredare perspektiv och om
studien kan genomföras i en annan population än den som valts till den nuvarande
studien. Det kan vara svårt att bedöma detta och det ska göras med försiktighet. För att
kunna generalisera resultaten finns vissa kriterier; studiens frågeställningar ska vara
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besvarade, reliabiliteten och validiteten för studien ska vara hög, felkällor vid urval ska
avlägsnas, variabler som kan vara bakomliggande för inverkan ska ha analyserats,
internt bortfall ska vara litet och vara analyserat, det externa bortfallet ska vara
analyserat och all databearbetning ska vara kodad (Olsson & Sörensen, 2011).
Vid genomförandet av denna studie på en större population eller annan population,
skulle detta resultat möjligtvis kunna få samma slutsats. Andra studier visar att liknande
resultat som analyserades fram i denna studie har visats tidigare, som att exponering för
bilder med ideal påverkar användaren att känna sig missnöjd och värdelös, bilder på
kroppar bidrar till social jämförelse och kan också leda till ätstörningar för de
exponerade. Vid denna studie kontrollerades både internt och externt bortfall och
diskuterades, de frågor som var tänkta att besvaras, har besvarats, andra variabler till de
resultat som analyserats fram har analyserats men de visade ingen statistisk signifikans,
dock kan man inte uttala sig om att de resultat som framkommit är absolut sanning men
det kan finnas de samband som resultatet visar. Vid jämförelse med tidigare studier om
liknande ämnen finns det liknande resultat. Urvalet har också diskuterats och det fanns
relevans för studiens syfte samt all data är kodad i analysen för denna studie. Dock kan
det inte säkerhetsställas att resultatet är generaliserbart eftersom validiteten och
reliabiliteten för studien är svåra att analysera. Validiteten stärks av att det inte fanns ett
internt bortfall och att det som var tänkt att mätas var det som mättes i studien (Olsson
& Sörensen, 2011).

7. Slutsats och framtida forskning
Det kvantitativa resultatet visade att det finns en statistisk signifikans på tydliga
samband mellan att använda Instagram flera gånger om dagen och att vara i riskgrupp
för att drabbas av psykisk ohälsa. Med hjälp av det kvalitativa resultatet visades det att
många jämför sig med andra och tänker mer på sitt utseende när de exponeras för bilder
på Instagram. Finns det då en möjlighet att användandet av Instagram kan betraktas som
ett nytt självskadebeteende? För att säkert kunna svara på denna fråga krävs det mer
forskning inom detta område.
I framtida forskning skulle det vara intressant att forska mer kring om användning av
Instagram kan vara ett självskadebeteende. En annan forskningsansats skulle kunna vara
en intervention liknande den som finns i Ottawa för att undersöka om den kan vara
möjlig i Sverige och skulle kunna ge positiva resultat för den psykiska hälsan.
Longitudinella studier där användare utan självskadebeteende men som använder
Instagram, kan följas för att sedan göra en uppföljning för att se om de eller hur de
påverkas är ett förslag. Ett annat förslag är att göra en kvalitativ studie med intervjuer
där fokus riktas mot användarnas upplevelser och känslor kring användning av
Instagram och dess påverkan. Ytterligare ett annat förslag är att jämföra grupper, där en
grupp har ett självskadebeteende och en annan grupp inte har det (kontrollgrupp) men
båda är användare av Instagram för att undersöka skillnader.
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BILAGA 1
Frekvenstabell
Tabell 1
Frekvenstabell
Tänker du mer då ditt
utseende?
Aldrig
Sällan
Ibland
Ofta
Alltid
Tänker du mer på vad du
äter?
Aldrig
Sällan
Ibland
Ofta
Alltid
Jämför du dig med andra
på Instagram?
Aldrig
Sällan
Ibland
Ofta
Alltid
Känt dig missnöjd med den
du är?
Aldrig
Sällan
Ibland
Ofta
Alltid
Känt att du inte räcker till?
Aldrig
Sällan
Ibland
Ofta
Alltid
Känt dig osäker på dig
själv?
Aldrig
Sällan
Ibland

N=109 %

24
30
20
23
12

22
28
18
21
11

40
32
17
12
8

37
30
16
11
7

28
18
32
24
7

26
17
29
22
6

36
23
19
15
16

33
21
17
14
15

26
19
19
29
16

24
17
17
27
15

28
21
20

26
19
18

Ofta
Alltid

Tabell 2
Frekvenser - dikotoma
Missnöjd med den du
är?
Ja
Nej
Osäker på dig själv?
Ja
Nej
Känner att du inte
räcker till?
Ja
Nej
Tänker mer på ditt
utseende?
Ja
Nej
Jämför dig mer med
andra?
Ja
Nej

24
16

22
15

N=109 %

31
78

28
72

40
69

37
63

45
64

41
59

55
54

51
49

63
46

58
42

BILAGA 2
Missivbrev
Hej, jag heter Matilda Björklund och läser Hälsopedagogiska programmet med
inriktning folkhälsa på Högskolan i Gävle. Jag skriver just nu min c-uppsats där syftet
är att undersöka hur Instagram-användning ser ut bland svenska internetanvändare.
Jag hoppas att ni vill ta er tid att svara på min enkät som tar ca 10 min att besvara.
Denna studie tar hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Detta innebär
att ditt deltagande är frivilligt och du kan avbryta din medverkan innan du skickat in ditt
svar, deltagandet är anonymt och materialet kommer endast att användas till denna
studie.
Har du några frågor är det bara att kontakta mig, se kontaktinformationen nedan!
Tack för din medverkan!
Matilda Björklund – ofk14mbk@student.hig.se

BILAGA 3
Enkätfrågor
1. Kön?
Kvinna
Man
Vill inte ange
2. Hur gammal är du?
________

3.

4.

5.
6.
7.

8.

Här följer några frågor om ditt Instagram-användande:
Hur länge har du använt Instagram?
Mer än 4 år
3–4 år
1–2 år
Mindre än 1 år
Hur ofta använder du Instagram?
Flera gånger om dagen
En gång om dagen
5–6 gånger/vecka
2–4 gånger/vecka
1 gång/vecka
Mer sällan
På ett ungefär, hur mycket tid lägger du på Instagram/dag?
______ min
På ett ungefär, hur mycket tid lägger du på Instagram/vecka?
______ min
På vilket sätt använder du Instagram? (flera svarsalternativ är möjliga)
Dela med dig om ditt liv.
Dela med dig om ett specifikt intresseområde. (Ex. träning, mat, pyssel, mode,
inredning mm)
Följa andra personers vardag
Få inspiration
Skapa nya kontakter/få ett större nätverk.
Följa kända personer
Följa ett specifikt intresse, (Ex. politik, mode, skönhet, träning, sport, inredning
mm)
Annat ____________
Om du följer ett specifikt intresseområde, vilket eller vilka är du
intresserade av? (flera svarsalternativ är möjliga)
Politik
Mode
Skönhet
Träning
Sport
Inredning
Matlagning
Annat: _______

9. Vilka typ av inlägg postar du på Instagram? (flera svarsalternativ är
möjliga)
Bilder på dig själv eller tillsammans med andra
Bilder på din vardag
Fotografier ex. naturfoton
Träningsbilder
Bilder på matlagning och bakning
Moderelaterat
Skönhetsrelaterat
Bilder på inredning
Annat: _______
10. Vilka typ av inlägg postar dem du följer på Instagram? (flera
svarsalternativ är möjliga)
Bilder på sig själva eller tillsammans med andra
Bilder från deras vardag
Fotografier ex. naturfoton
Träningsbilder
Bilder på matlagning och bakning
Moderelaterat
Skönhetsrelaterat
Bilder på inredning
Annat: _______
11. När du delar bilder på Instagram, redigerar du/använder du filter på
bilderna innan de läggs upp?
Jag lägger inte upp några bilder
Ja
Ibland
Nej
12. Har du någon gång reflekterat över om bilderna du ser på Instagram är
redigerade?
Ja
Nej
13. Vad tycker du är bra/positivt med Instagram?
________________
14. Vad tycker du är dåligt/negativt med Instagram?
________________

På följande två frågor, bedöm utifrån skalan: 1 = Inte alls, 2 = Inte särskilt, 3 =
Ganska, 4 = Viktigt, 5 = Väldigt viktigt.
15. Om du postar bilder på Instagram, är det då viktigt att dina bilder ser bra
ut?
16. Är det viktigt att dina bilder som du delar, får likes och kommentarer?
Påverkan av Instagram (känslor och tankar kring ditt användande)

Bedöm kommande fyra frågor med skalan: 1 = Inte alls, 2 = Sällan, 3 = Ibland, 4
= Ofta, 5 = Alltid
17. Känner du dig stressad, pressad eller avundsjuk om Instagram-användare
visar upp bilder på ett idealiskt liv som alltid verkar vara perfekt?
18. Känner du dig bekräftad och mår bra om du får många likes på dina
bilder?
19. Känner du dig missnöjd om du inte får så många likes på din bild som du
trodde att du skulle få?
20. Känner du dig stressad över att du inte har något intressant att ladda upp
på Instagram?
21. Tror du att dina känslor kan påverkas positivt av att du använder
Instagram?
Ja
Nej
Vet inte
22. Tror du att dina känslor kan påverkas negativt av att du använder
Instagram?
Ja
Nej
Vet inte
23. Kan du ge exempel på något som påverkar dig positivt?
24. Kan du ge exempel på något som påverkar dig negativt?
25. Har du notiser på för Instagram i din telefon?
Ja
Nej
26. Om ja, hur påverkar det dig?
Jag måste gå in på Instagram direkt
Jag blir stressad
Jag blir nyfiken
Jag bryr mig inte om det
Jag har inte tänkt på hur det påverkar mig
Övrigt_________
Bedöm följande frågor med skalan: 1 = aldrig, 2 = sällan, 3 = ibland, 4 = ofta, 5
= alltid
27. När du använder Instagram, hur ofta upplever du att du jämför dig med
andra?
28. När du använder Instagram, hur ofta upplever du att du blir stressad av
andra?
29. När du använder Instagram, hur ofta upplever du att du känner att ditt liv
känns tråkigare än andras?
30. När du använder Instagram, hur ofta upplever du att du tänker mer på ditt
utseende?
31. När du använder Instagram, hur ofta upplever du att du tänker mer på vad
du äter?

32. När du använder Instagram, hur ofta upplever du att du tänker med på
vad du ska dela på Instagram?
33. Har du under den senaste månanden känt dig olycklig?
34. Har du under den senaste månanden känt dig nedstämd?
35. Har du under den senaste månanden känt dig osäker på dig själv?
36. Har du under den senaste månanden känt dig missnöjd med den du är?
37. Har du under den senaste månanden känt att du inte räcker till?
38. Om du upplever att du mår dåligt via sociala medier, skulle du då vilja
kunna få råd via sociala medier?
Ja
Nej
Vet inte
39. Om en nära vän berättar för dig att hon/han mår dåligt av sociala medier,
vad är ditt råd?
_____________________________
40. Hur upplever du ditt allmänna hälsotillstånd?
Bedöms med skalan: 1 = mycket dåligt, 2 = dåligt, 3 = Någorlunda, 4 = bra, 5 =
mycket bra.

