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Sammanfattning 

Sociala medier är en del av många människors vardag för att dela med 

sig utav personliga händelser. Denna studies syfte var att undersöka 

om det fanns skillnader mellan grupper beroende på hur aktiva de var 

på sociala medier och deras livstillfredställelse samt självpresentation. 

Genom en webbaserad enkät mättes livstillfredsställelse och 

självpresentation på 101 personer mellan 18 till 48 år. Studien påvisade 

att det fanns en signifikant skillnad mellan de som använder Instagram 

frekvent och minskad ökad självpresentation. Själv-presentationen var 

högre bland de som besöker Instagram frekvent jämfört med de som 

inte besöker Instagram frekvent.  
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Abstract 

 

Social media is a part of many people’s everyday today, especially to share 

personal events. The purpose of this study was to investigate whether there 

were differences between groups depending on how active they were on 

social media and their life-satisfaction and self-presentation. Through a 

web-based survey, life satisfaction and self-presentation was measured on 

101 respondents between the ages of 18 to 38 years old. The study showed 

that there was a significant difference between those who use Instagram 

frequently and reduced increased self-presentation. The self-presentation 

was higher among those who visit Instagram frequently compared to those 

who do not visit Instagram frequently.  
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Sociala mediers påverkan på självpresentation och livstillfredställelse  

 Användningen av internet har idag spridit sig i världen och den har blivit som en vardag i 

människors vardag. Människor använder internet för att bland annat kommunicera, arbeta, söka 

fakta och dela med sig utav personliga händelser och tankar (Findahl, 2011). 

 Utvecklingen av internet har på senaste år utvecklats drastiskt, människor i alla 

åldersgrupper använder sig utav internet i olika syften, framförallt unga personer under 18 år.  

Dock är det inte lika vanligt bland äldre personer över 65 år (Findahl, 2011). Detta betyder att 

människor i alla åldersgrupper använder sig utav internet dagligen av olika anledningar.  

 Sociala medier är en del av internet som handlar om olika nätverk och forum som tillåter 

människor kontakta varandra genom konversationer men även möjligheten att dela bilder, video 

och ljud med andra användare för att på så sätt dela med sig utav vardagen (Safko, 2012). 

 Inom sociala medier finns även olika nätverk med specifika ändamål, speciellt för att 

knyta band med andra personer som inte är på samma sätt som i verkligheten. Instagram är ett 

nätverk inom sociala medier som syftar på att användaren delar med sig utav bilder och videor 

till följt av att få kommentarer och gilla markeringar från andra användare (Harcup, 2014). 

Facebook är ytterligare en webbsida och applikation inom sociala medier, som även är det mest 

använda nätverket bland svenskar (Findahl, 2011). Facebook tillåter användarna skapa kontakter 

från hela världen, dela livshändelser i form av bilder, statusuppdateringar eller skicka 

meddelanden till andra användare (Cramer, Song, & Drent, 2016). Alltså kan personer inhämta 

en hel del information om vänners och andra personers liv utan att kommunicera direkt till 

personerna.  
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Ungdomar spenderar idag mycket tid åt sociala medier, vilket är ett bra sätt att inhämta 

information ifrån men som även innebär konsekvenser för hälsan när den överkonsumeras, vad 

har egentligen sociala medier för konsekvenser och fördelar? Tidigare forskning (Chen & Li, 

2017) har påvisat att det finns goda skäl till att använda sig utav sociala medier för att binda nya 

relationer och utvidga sin vänskapskrets, dock har det även konsekvenser så som depression 

(Argo & Lowery, 2017), minskad sömn (Toms, Dimitriou, & Pavlopoulou, 2017) och 

ätstörningar (Sidani, Shensa, Hoffman, Hanmer, & Primack, 2016). Detta innebär att det har 

allvarliga konsekvenser för människan att spendera mycket tid på sociala medier.  

 

Livstillfredsställelse & sociala medier 

Livstillfredsställelse kan beskrivas som hur nöjda vi är med våra liv, vilket beror på olika 

faktorer, exempelvis jobbtillfredsställelse och relation tillfredsställelse (Diener, 2000). Diener 

beskriver att livstillfredsställelse är en del av tre komponenter i subjektivt välbefinnande där det 

även ingår positiva och negativa affekter. De positiva affekterna kan beskrivas som att vi 

upplever mycket behagliga känslor och sinnesstämningar medans de negativa affekterna innebär 

att vi upplever för få behagliga känslor och sinnesstämningar. Livstillfredsställelse är den 

kognitiva delen av subjektivt välbefinnande medan de negativa och positiva affekterna är den 

känslomässiga delen. Människor är mer tillfredsställda med livet när de positiva affekterna är fler 

än de negativa.  

 Resultaten från en amerikansk studie (Bevan, Gomez, & Sparks, 2014) visar på att det 

finns en relation mellan en persons användande av Facebook och stress i livet samt sämre 

livstillfredsställelse. Den amerikanska studien som utfördes på ungdomar påvisade att ju mer 

aktiv en person är på Facebook desto mindre var den tillfredsställd med livet samt mer stressad. 
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Desto mindre inlägg en person delade med sig utav på Facebook, desto mindre var personens 

stress. Detta kan tolkas som att personer som inte delar med sig utav allt som händer i livet, 

också är mindre stressade  

 Det finns en viss problematik med att vara allt för aktiv på Facebook. Denna problematik 

är kopplat till en människas livskvalité. Tidigare studier (Satici, Uysal, & Deniz 2015) visar på 

att för mycket tid spenderat på Facebook korrelerar negativt med subjektivt välbefinnande och 

livstillfredsställelse, samt ett positivt samband med depression och ångest (Koc & Gulyagci, 

2013). En annan studie (Blachnio, Przepiorka, & Pantic, 2016) jämför beroende Facebook 

användare och icke-beroende Facebook användare med varandra angående livstillfredsställelse 

och självkänsla. Studiens resultat påvisade att Facebookberoende var relaterat till låg självkänsla 

och minskad livstillfredsställelse. De negativa effekterna av Facebook kan alltså leda till att en 

person får negativa konsekvenser av Facebook, och får en sämre livskvalité (Błachnio et al., 

2016). 

 De negativa effekterna kan påverkas beroende på kön och ålder. Khodarahimi och Fathi 

(2017) gjorde en studie på iranska ungdomar i Iran där resultaten påvisade att flickor uppvisar 

mer ångestsymtom än killar när de använder sociala medier. Generellt sätt har den unga 

generationen högre nivå av ångest kopplat till sociala medier (Rosen, Whaling, Rab, Carrier, & 

Cheever, 2013). Det är alltså en viktig faktor beroende på vilken åldersgrupp och kön en tillhör 

när det gäller ångest kopplat till användandet till sociala medier.  

 

Självpresentation och Sociala medier 

Självpresentation innebär att vi människor medvetet eller omedvetet uppför oss på ett 

visst sätt inför andra människor för att de ska få en speciell bild av oss (Schlenker, 2003). En del 
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av själv presentationen är att framställa sig som lyckad är för att få bekräftelse från andra 

personer (Helkama et al., 2000).  

Självpresentation kan dock leda till att människor manipulerar en bild av den riktiga 

“jaget”. Detta kan leda till att människor agerar på ett visst sätt som är omtyckt av andra personer 

och för att se lyckad ut i livet. Att uppvisa denna typ av framgång är lättare på nätet än vad det är 

i det verkliga livet (Helkama et al., 2000). Detta resulterar i att en väljer att visa upp endast den 

positiva sidan av livet.  

De bilder som visas i Sociala medier av användare verkar inte alltid spegla det riktiga 

livet. Chua och Chang (2016) visar i sin studie att unga flickor med låg självkänsla och osäkerhet 

laddar upp redigerade bilder för att verka intressanta för vänner och andra personer de inte har en 

vänskap med. Självkänslan höjs med att en får uppmärksamhet genom gilla markeringar och 

kommentarer, därmed blir en mer säker på sig själv. Denna trend har framkallat ett beroende hos 

unga flickor vilket slutar med att man använder sig utav olika redigeringsprogram för att uppfylla 

den ideala skönheten enligt sociala normer (Chua & Chang, 2016). Dock går det inte att 

generalisera denna studie till andra personer då den är kvalitativ. Det kan då anses att allt som är 

uppladdat på sociala medier inte är verkligheten i alla fall.  

 Ungdomar vill oftast visa upp sig som intressanta, attraktiva och omtyckta personer på 

Instagram och Facebook. I en studie (Yau & Reich, 2018) som undersöker ungdomar mellan 12 

till 18 år genom intervjuer i grupper visar det sig att det finns vissa normer som måste följas för 

att anses som intressant, attraktiv och omtyckt. Genom att lägga upp inlägg som är positiva, 

exempelvis att personliga mål har nåtts, eller att personen befinner sig på sociala evenemang är 

en typ utav sätt att visa upp att man har ett intressant liv. Dock är det inte lika intressant att lägga 

upp dagliga rutiner, såsom att lägga upp dagligen att man befinner sig hemma eller på jobbet. 
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Detta leder till att personer oftast visar upp en mer intressant sida av livet.  

 Genom att få fler gillamarkeringar och kommentarer på Instagram visar det även att man 

är omtyckt enligt ungdomarna, men även att man är populär i andra personer ögon. I vissa fall 

finns det även användare som köper till sig gilla markeringar genom att betala applikationer för 

att få gilla markeringar, dock är det ovanligt (Yau & Reich, 2018). Yau och Reich nämner även 

att ses som attraktiv är väldigt viktigt, speciellt för unga flickor. Vanligt för flickor är att lägga 

upp selfies (en bild riktat mot enbart ansiktet) och för unga killar att lägga ut bilder som är 

maskulina, främst kroppsbilder. Genom att uppfylla dessa kriterier ses personer alltså som mer 

intressanta, attraktiva och omtyckta. Bilder som delas på Instagram är en form av 

självpresentation. Det är främst universitetsstudenter som använder Instagram för att 

dokumentera sina liv för vänner och bekanta, detta för att verka mer intressant för andra 

användare (Sheldon & Bryant, 2016). 

Personer som är utomlands brukar oftast lägga upp bilder frekvent för att visa att de har 

det bra på semestern, och på så sätt imponera på andra användare på sociala medier (Lyu, 2016). 

En studie utförd på kvinnliga koreanska turister visade att de oftast redigerar sina bilder som de 

tar på semestern för att visa en bättre sida av semestern. Lyu beskriver även att kvinnorna även är 

villiga att redigera kroppsbilder för att visa upp en ideal kropp. Dessa bilder är dock en fördel för 

de platser som besöks då de redigerade bilderna visar en perfekt sida av semesterplatsen vilket 

kan locka andra användare att åka till platsen.  

För mycket bilder på en själv kan även mediera till negativa konsekvenser i 

parförhållanden (Ridgway & Clayton, 2016). De bilder som laddas upp på Instagram kan vara i 

olika former exempelvis naturbilder, selfiebilder, familjebilder eller bilder på djur. Ridgway och 

Clayton beskriver att personer som är tillfredsställda med deras kroppsbild också är de som 
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lägger ut kroppsrelaterade bilder mest. Dock kan detta leda till negativ påverkan på 

parförhållanden.  

Leon Festinger formulerade 1954 en teori vid namn “Social-comparison theory” som han 

använde sig utav för att förklara varför människor påverkas av andra personer för att kunna sätta 

sina egna förmågor och attityder (Calhoun, 2002). Teorin menade även att människor har en 

inbyggd driv att jämföra sig med andra personer (Festinger, 1954).  

Teorin nämner att vi skapar oss vårt egna sociala och personliga liv baserad på hur pass 

mycket vi jämför oss med andra personer. Exempel på dessa domäner är utseende, hälsa, 

intelligens och framgång (Li, Liu, Ma, & Zhang, 2018). Teorin styrker att användare som 

använder sig utav hälsorelaterade sociala medier oftast använder sig utav applikationen för att 

jämföra sig med andra personer men även för att få bekräftelse ifrån andra personer (Li et al., 

2018). 

Vi kan jämföra oss i positiva och negativa riktningar. Den positiva riktningen leder till att 

vi blir mer lyckosamma och inspirerade till att nå våra mål när vi jämför oss med någon som har 

det bättre ställt än oss (Johnson & Knobloch-Westerwick, 2014). Den negativa riktningen 

innebär dock att vi kan känna en känsla av otillräcklighet och få en sämre självkänsla då vi 

jämför oss med andra personer (Vogel, Rose, Roberts, & Eckles, 2014).  

 Sociala medier påverkar människors vardag, dock har tidigare studier har inte specifikt 

fokuserat på om det skiljer sig mellan grupper baserat på hur pass aktiv en person är på sociala 

medier när det gäller dennes livstillfredsställelse samt självpresentation. Wang (2013) skriver hur 

människor använder sig utav Facebook för att stärka sin självpresentation, vilket enligt honom är 

ett sätt att visa positiva känslor och förmedla sin identitet. Livstillfredsställelse är enligt Wang 

hur belåten en person är med sitt liv, vilket beskrivs och bestäms av hen själv. Ju mer positiva 
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händelser, desto mer är personen tillfredsställd med sitt liv. Den här studien ska alltså specificera 

sig på om det finns en skillnad mellan hur aktiv en person är på sociala medier angående 

livstillfredsställelse och självpresentation. 

Syfte och frågeställning 

 Syftet med den här studien är att undersöka om det finns en skillnad mellan aktiva 

personer och inte så aktiva personer på sociala medier när det gäller hur tillfredsställda de är med 

livet, samt om det finns en skillnad mellan personer som är väldigt aktiva på sociala medier 

jämfört med de som inte är lika aktiva när det gäller hur de presenterar sig själva för andra 

personer.   

 Följande frågeställningar kommer att ställas i studien: Finns det en skillnad mellan 

personer som besöker sociala medier frekvent och icke frekvent gällande livstillfredsställelse? 

Finns det en skillnad mellan personer som besöker sociala medier frekvent och icke frekvent 

gällande självpresentation? Finns det en skillnad mellan de som lägger upp inlägg ofta på sociala 

medier respektive icke ofta när det gäller livstillfredsställelse? Finns det en skillnad mellan de 

som lägger upp inlägg ofta respektive icke ofta när det gäller deras självpresentation? 

      Metod 

Deltagare 

 I den här studien användes en webbaserad enkät. Länken till enkäten publicerades på en 

Facebookgrupp avsedd för studenter. Detta sätt valdes då det passade den tidspress som fanns för 

att slutföra studien samt att det är ett enkelt sätt att nå ut till deltagare, vilket även innebär ett 

bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). Deltagarna fick ingen ersättning för att ha medverkat i 

studien. 
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 Urvalet bestod utav totalt 101 deltagare. Totalt var 77 % (78 personer) av deltagarna 

kvinnor och 23 % (23 personer) män. Det blev totalt tre interna bortfall. Dessa bortfall var 

deltagare som missat att svara på en enkätfråga. Deltagarnas medelålder var 24 år (M = 24,16, 

SD = 5,1). Lägsta åldern bland deltagarna var 18 år och den äldsta deltagaren var 49 år. Det 

frågades inte om ytterligare bakgrundsinformation från deltagarna. Deltagarna placerades sedan 

in i tre grupper sällan, ofta och väldigt ofta inom kategorierna de som besöker Instagram och 

Facebook. Detta gjordes genom att de som skattade att de besökte Instagram eller Facebook 

”Aldrig” och ”En gång i veckan” placerades i gruppen sällan. De som besökte Instagram eller 

Facebook ”Dagligen mindre än 30 min” och ”Dagligen, 30 min till 1h” placerades i gruppen 

ofta. De som besökte Instagram eller Facebook ”Dagligen mer än 1h” placerades i gruppen 

väldigt ofta. De som skattade att de uppladdade inlägg på Facebook eller Instagram ”Aldrig” och 

”väldigt sällan” placerades i gruppen sällan. De som skattade att de uppladdade inlägg ”varje 

månad” och ”1-3 inlägg i månaden” placerades i gruppen ofta. De som skattade att de 

uppladdade inlägg ”1-3 inlägg i veckan” och ”dagligen” placerades i gruppen väldigt ofta. 

Grupperingarna gjordes både på Instagramanvändade och Facebookanvändande. Totalt blev det 

tolv grupper. Deltagarna för användandet av Facebook bestod utav totalt 101 personer och var 

indelade i grupperna sällan (N=1), ofta (N=61) och väldigt ofta (N=39). För aktivitet på 

Instagram var deltagarna totalt 101 och indelade i grupperna sällan (N=15), ofta (N=40) och 

väldigt ofta (N=46). De deltagare som var med i hur frekvent de lägger upp inlägg på Instagram 

var totalt 101 deltagare i grupperna sällan (N=54), ofta (N=37) och väldigt ofta (N=10). För de 

som lägger upp inlägg på Facebook var det totalt 101 deltagare, i grupperna sällan (N=82), ofta 

(N=37) och väldigt ofta (N=10).  
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Mättinstrument 

 En webbaserad enkät utformades med hjälp av Google Forms, som var en webbsida där 

en gratis kan skapa formulär och sedan använda det som instrument för att samla in data. Den 

webbaserade enkäten innehöll tre delar med sammanlagt 30 frågor. Den första delen som bestod 

av information om deltagaren, vilket var ålder och kön. Sedan togs frågan upp om hur mycket tid 

som spenderas på Facebook och Instagram, samt hur ofta deltagarna lägger upp inlägg på 

Facebook och Instagram. Exempel på några av dessa frågor var "Hur ofta lägger du upp inlägg 

på Instagram?" eller "Hur mycket uppskattar du att du använder Facebook?". Frågan om hur ofta 

deltagaren besöker sociala medier besvarades i en 6-gradig Likertskala där 1= “Aldrig” och 

6=”Dagligen”. Frågan om hur ofta deltagaren lägger upp inlägg på sociala medier besvarades 

med en 5-gradig Likertskala där 1=”Dagligen” och 5=”Aldrig”. 

  Självpresentation. Den andra delen täcke frågor om självpresentation. Denna del av 

enkäten hämtades från en skala vid namn "Perfectionistic Self-Presentation Scale" som är 

utformat för att mäta perfektionistisk självpresentation för barn och vuxna med. Skalan 

innehåller totalt 18 påståenden (Hewitt et al., 2011). Skalan är på engelska därmed översattes den 

till svenska. Exempel på några frågor från skalan är "Jag vill gärna berätta för andra när jag gör 

något bra", "Jag låter aldrig andra personer veta om hur hårt jag arbetar" och "Om jag ser perfekt 

ut inför andra personer kommer andra personer gilla mig mer". Frågorna besvarades i en 7-

gradig Likertskala där 1 =”Håller absolut inte med” och 7 =”Håller med helt och hållet”. 

Skalans reliabilitet var a = .71. 

Livstillfredsställelse. Den tredje delen av enkäten täckte frågor om livstillfredsställelse 

med hjälp av skalan "The Satisfaction With Life Scale (SWLS)". Skalan består utav fem korta 

frågor som mäter hur tillfredsställd en är med livet (Diener e al., 1985). Exempel på frågor ifrån 
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skalan är ”Jag är tillfredsställd med mitt liv” och ”Mitt liv är i de flesta fall nära mitt ideal”. 

Frågorna besvarades även här med en 7-gradig Likertskala där 1= “Håller absolut inte med” och 

7 =”Håller med helt och hållet”. Reliabiliteten på denna skala var a = .81.                     

Procedur 

 Den webbaserade enkäten fick en unik länk som sedan delades i en gruppsida på 

Facebook. Deltagarna fick på så sätt tillgång till enkäten. I enkäten informerades deltagarna om 

syftet med uppsatsen, samt de etiska kraven som är Informations, Samtyckes, Konfidentialitet 

och Nyttjandekrav. Dessa krav uppfylldes genom att deltagarna blev informerade av studiens 

syfte och att den var frivillig samt att de fick avbryta deltagandet närsomhelst utan anledning. 

När respondenten svarat på alla frågor i enkäten och sedan skickat in innebar det att de godkänt 

förfrågan om att vara med i studien. Svaren som kom in användes endast i forskningsändamål 

(Bryman, 2011). Genom den unika länken kunde deltagarna svara när de har tid och rum. 

Enkäten tog ungefär 5 till 6 minuter att genomföra.  

 

Databearbetning 

 Det data som sedan samlades in kodades in i ett program avsedd för statistiska analyser, 

vid namn Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Sedan användes analysen ANOVA 

för att mäta skillnaderna mellan de olika grupperna. Den första analysen gjordes för att mäta om 

det fanns skillnader mellan de tre olika oberoende grupperna (sällan, ofta & väldigt ofta) 

gällande aktivitet på sociala medier (Facebook & Instagram) med det beroende variabeln 

självpresentation. Den andra analysen gjordes på de tre oberoende grupperna (sällan, ofta & 

väldigt ofta) baserad på hur ofta de besöker sociala medier (Facebook & Instagram) och det 

beroende variabeln livstillfredställelse. Den tredje analysen gjordes för att mäta om det fanns 
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skillnader mellan de tre oberoende grupperna (sällan, ofta & väldigt ofta) baserad på hur ofta de 

lägger upp inlägg på sociala medier (Facebook & Instagram) och det beroende variabeln 

självpresentation. Den sista ANOVA analysen gjordes för att mäta skillnader mellan de 

oberoende grupperna (sällan, ofta & väldigt ofta) baserad på hur ofta de lägger upp inlägg på 

sociala medier (Facebook & Instagram) med det beroende variabeln livstillfredställelse. ANOVA 

analyserna genomfördes då grupperna bestod utav fler än två grupper.  

 

Resultat  

 Syftet med den här studien var att kolla om det finns skillnader mellan personer som är 

väldigt aktiva på sociala medier med de som inte är lika aktiva när det gäller hur de presenterar 

sig inför andra personer och hur tillfredsställda de är med livet.  

 En beskrivande analys med medelvärden och standardavvikelser gjordes på den 

oberoende variabeln hur ofta inlägg uppladdas på sociala medier med de beroende variablerna 

självpresentation och livstillfredställelse (se Tabell 1).  

 

Tabell 1 

Uppladdning av inlägg på sociala medier 

                                                    Facebook                                                    Instagram 

 

Uppladdning 

Självpresentation Livstillfredsställelse Självpresentation Livstillfredsställelse 

M (SD)  M (SD)  M (SD)  M (SD) 

Sällan  2.86 (0.97) 3.69 (1.11)  2.85 (0.95)  3.70 (1.22) 

Ofta 3.11 (1.05) 3.75 (1.65)  3.08 (1.08)  3.77 (1.02) 

Väldigt ofta 3.16 (1.09) 4.10 (1.70)  2.60 (0.73)  3.72 (1.84) 

Not. M = Medelvärde, SD = standardavvikelse 
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För att få en beskrivande statistik på den oberoende variabeln aktivitetsgrad för sociala medier 

och de beroende variablerna självpresentation samt livstillfredsställelse gjordes en beskrivande 

analys med medelvärden och standardavvikelser (se Tabell 2). 

Tabell 2 

Aktivitet på sociala medier 

                                                    Facebook                                                    Instagram 

 

Aktivitet 

Självpresentation Livstillfredsställelse Självpresentation Livstillfredsställelse 

M (SD) M (SD)  M (SD)  M (SD) 

Sällan 3.53 (1.85) 2.80 (2.36)  2.84 (0.67)  3.73 (1.49) 

Ofta 2.85 (0.93) 3.94 (1.11)  2.59 (0.83)  3.75 (1.17) 

Väldigt ofta 2.98 (1.05)  3.48 (1.23)  3.20 (1.12)  3.70 (1.19) 

Not. M = Medelvärde, SD = standardavvikelse 

Finns det en skillnad mellan personer som besöker sociala medier frekvent och icke 

frekvent gällande självpresentation? 

 En envägs ANOVA genomfördes på den oberoende variabeln som är de olika gruppernas 

aktivitetsgrad på sociala medier och det beroende variabeln självpresentation. Resultaten 

påvisade att det inte fanns en skillnad mellan grupperna gällande hur ofta de besökte Facebook 

och deras självpresentation F (2, 95) = 0.59, p > .05. Däremot fanns det en signifikant skillnad 

mellan de som besöker Instagram ofta och de som besöker väldigt ofta gällande självpresentation 

baserat på hur frekvent de besöker Instagram F (2, 95) = 4.2, p < .05. Denna skillnad kunde hittas 

mellan de som besökte Instagram ofta (M =2.59, SD =0.83) och de som besökte Instagram 

väldigt ofta (M = 3.20, SD =1.12), vilket innebär att de som besöker Instagram väldigt ofta 

skattade högre på självpresentation än de som besökte Instagram ofta.  

Finns det en skillnad mellan personer som besöker sociala medier frekvent och icke 

frekvent gällande livstillfredsställelse? 

 En envägs ANOVA genomfördes på den oberoende variabeln som var hur frekvent en 

besöker sociala medier, med det beroende variabeln livstillfredställelse. Resultaten visade att det 
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inte fanns en skillnad mellan grupperna baserad på hur frekvent de besöker Facebook och deras 

livstillfredställelse F (2, 98) = 2.61, p > .05. Det fanns heller ingen skillnad mellan grupperna när 

det gäller hur frekvent de besöker Instagram och deras livstillfredställelse F (2, 95) = 0.02 , p > 

.05  

 

Finns det en skillnad mellan de som lägger upp inlägg ofta respektive icke ofta när det 

gäller deras självpresentation? 

 En envägs ANOVA genomfördes för att se om det fanns en skillnad i de oberoende 

variablerna gällande hur ofta det läggs upp inlägg på Facebook med det beroende variabeln 

självpresentation, resultaten visade att det inte fanns en skillnad mellan grupperna F (2, 95) = 

0.59 , p > .05. Det fanns heller ingen skillnad mellan grupperna baserad på hur frekvent de lägger 

upp inlägg på Instagram gällande deras självpresentation F (2, 95) = 1.1 , p > .05 

Finns det en skillnad mellan de som lägger upp inlägg ofta respektive icke ofta när det 

gäller deras livstillfredsställelse? 

 En envägs ANOVA gjordes för att studera om det fanns skillnader mellan den oberoende 

variabeln hur ofta det läggs upp inlägg på sociala medier med det beroende variabeln 

livstillfredställelse. Resultaten påvisade att det inte fanns en skillnad mellan grupperna baserad 

på hur frekvent de lägger upp inlägg på Facebook och deras livstillfredställelse F (2, 98) =  0.42 , 

p > .05. Det fanns heller ingen skillnad mellan hur frekvent de lägger upp inlägg på Instagram 

och deras livstillfredställelse F (2, 95) = 0.62 , p > .05. 

 

Diskussion 

 Syftet med min studie var att undersöka om det fanns en skillnad mellan de personer som 

besöker sociala medier frekvent med de personer som inte besöker sociala medier frekvent när 
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det gäller hur tillfredsställda de är med livet och hur de presenterar sig för andra personer, 

resultaten visade att det fanns en signifikant skillnad baserat på hur ofta deltagarna besökte 

Instagram och hur de presenterar sig själva för andra personer. Det hittades dock inte några andra 

skillnader i de övriga grupperna.  

 Då tidigare studier påvisat att för mycket användande av Facebook har en påverkan på 

vår stressnivå (Błachni et al., 2016), som är en del av vår livstillfredsställelse, är det dock 

förvånande att min studie påvisar att det inte finns en skillnad mellan grupperna när det gäller 

hur ofta de besöker Facebook och hur tillfredsställda de är med livet. En möjlig förklaring till 

detta kan vara att jag hade för litet urval som kanske i detta fall var väldigt tillfredsställda med 

livet. Därför kan det vara en fördel att i vidare forskning inom detta område ha ett större urval för 

att kunna få större utbud av svar. Dock kan det även vara intressant att diskutera varför det inte 

finns en skillnad mellan grupperna när det gäller livstillfredsställelse baserad på hur ofta de 

lägger upp inlägg och hur ofta de besöker sociala medier. Jag tror att det finns en stor nytta att gå 

in på sociala medier och lägga upp bilder men också för att kunna ta del utav andras liv och 

inspireras. Det finns även många fördelar med att spendera tid på sociala medier då inspiration 

och information kan inhämtas men även att du kan binda nya relationer (Li et al., 2018). Som 

tidigare nämnt beskriver Diener (2000) att livstillfredsställelse har två olika affekter, de positiva 

och de negativa. Jag tror att de negativa affekterna av sociala medier är för lite för att det ska 

leda till att det påverkar våran livstillfredsställelse, eller att de negativa och positiva affekterna 

slår ut varandra så att det inte påvisar en effekt på våran livstillfredsställelse. Detta kan styrkas 

med min studie då det inte visade sig vara en skillnad på deltagarnas livstillfredsställelse 

beroende på hur frekvent de besöker och uppladdar inlägg på sociala medier. Dock går detta att 

diskutera då tidigare forskning har påvisat att användandet av just plattformen Facebook 
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korrelerar negativt med subjektivt välbefinnande och livstillfredsställelse (Satici et al.,2015), 

dock visade min studie att det inte finns en skillnad mellan de grupper som besöker sociala 

medier sällan, ofta och väldigt ofta. Ännu en fundering kan vara om det för mycket tid på sociala 

medier faktiskt korrelerar negativt med livstillfredsställelse men att det inte skiljer sig så mycket 

med andra grupper som inte använder sig utav sociala medier lika frekvent.  

Då denna studie gjordes i Sverige kan det även ha påverkat resultaten med tanke på att 

människor använder sig utav internet som en del av vardagen i Sverige (Findahl, 2010). Detta 

kan leda till även om en person är väldigt tillfredsställd med livet så kan denne spendera tid på 

sociala medier utan att det påverkar livstillfredsställelsen, då det är väldigt vanligt att människor 

idag spenderar i stort sätt mycket tid på sociala medier. Så jag resonerar det som även om det har 

visat sig att det finns ett samband med att för mycket tid spenderat på Facebook korrelerar med 

negativ livstillfredställelse så behöver det inte nödvändigtvis innebära att det är en skillnad 

mellan grupperna baserat på hur frekvent de besöker Facebook.  

Min studie påvisade dock som tidigare nämnt en skillnad när det gäller självpresentation 

bland de tre olika grupperna, som var baserad på hur frekvent de besökte Instagram. Skillnaden 

var mellan de som besökte Instagram ofta och väldigt ofta, vilket innebar att de som besökte 

Instagram väldigt ofta skattade högre på självpresentation-skalan. Detta tolkar jag som att de som 

besöker Instagram väldigt ofta vill se vad andra personer lägger upp och därmed ha en tendens 

att jämföra sig med personen. Detta kan kopplas till Festingers socialjämförelseteorin (1954), 

som menar på att vi har ett driv av att ständigt jämföra oss med andra personer. Dock tror jag 

jämförelsen är av en negativ affekt då min studie visar på att ju mer man besöker Instagram desto 

mer vill vi visa oss som perfekta inför andra personer.  
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Min studie har dock begräsningar. Då bekvämlighetsurval användes, vilket innebär att 

endast deltagare som var tillgängliga användes så innebär det också att studien inte kan 

generaliseras till en annan population. Den internetbaserade enkäten gör det inte heller möjligt 

för mig att kontrollera om deltagarna bara svarade utifrån hur de själva ville svara eller om det 

uppstod missförstånd som deltagaren inte kunde få hjälp med. Ännu en begränsning med studien 

är att enkäten delades ut på Facebook som är en form utav sociala medier. Detta kan ha påverkat 

resultaten genom att de som svarade också förmodligen är aktiva på sociala medier, vilket 

innebär att det kanske är deltagare som har svarat som är intresserade utav sociala medier och 

därmed påverkat resultaten. Ännu en begränsning med studien är att på grund av tidsbrist var 

urvalet inte så stort som jag hade hoppats på, detta kan medföra att det inte var tillräckligt med 

variation i svaren för att eventuellt hitta fler skillnader genom grupperna. Det fanns även en till 

brist i studien, vilket är att respondenterna kanske svarade på frågorna på ett socialt önskvärt sätt. 

Speciellt när det gäller delen om självpresentation, alltså om hur de presenterar sig själva, vilket 

kan vara att de svarar att de inte visar sig ”perfekt” för att det enligt moraliska aspekter är fel att 

uttrycka sig perfekt inför andra personer, dock tror jag det är en väldigt liten chans att det tolkas 

på det sättet då respondenternas svar var anonyma. Ännu en brist är att jag borde ställt fler 

bakgrundsfrågor på deltagarna.  

Det finns även styrkor med min studie. Då studien baserades på en kvantitativ ansats har 

många svar samlats in genom den webbaserade enkäten, detta innebär också att respondenterna 

kunde fullfölja sin enkät när och var de hade möjlighet. Ännu en styrka i studien är att två 

mätskalor användes som var reliabla. Vilket är mätskalan "Perfectionistic Self-Presentation 

Scale" och mätskalan "The Satisfaction With Life Scale (SWLS)". Detta styrker studiens interna 

reliabilitet.  
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För vidare forskning kan det vara av intresse att göra en kvalitativ studie för att kunna 

kartlägga hur personer mår när de spenderar mycket tid på sociala medier jämfört med de som 

inte spenderar mycket tid på sociala medier, och hur de känner att sociala medier påverkar deras 

vardag, då kan denna studies resultat vara av intresse för att se om det finns skillnader mellan 

grupperna. Då det endast hittades en signifikant skillnad i studien, vilket var att det skiljer sig i 

självpresentation hos personer beroende på hur ofta de besöker Instagram kan det vara intressant 

att se om det även skiljer sig hos de som inte alls använder sig utav Instagram eller andra sociala 

medier vars funktion är att lägga upp inlägg. Studien har även lyft en annan fråga hos mig, vilket 

är ”skulle kanske samhället må bättre utav att inte vara involverade i sociala medier?”. Detta 

skulle vara intressant att undersöka kvalitativt i framtiden.  
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