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Abstract 

The current problem in todays society is not only the strong consumer unit, but also the 
mental health issue of young adult women. Todays young women are more active than ever 
on social media and follow influencers who are showing the norm for how to look and what 
to consume to fit in the society. It is therefore interesting to look at the connection between 
the increase of consumption through a reduced self-esteem.  

This study aims at investigating and identifying the relationship between influencers and a 
negative self-image of young women. The report also aims to see if there is a current 
correlation between the mental health issue and increased consumption. 

The method used it a quantitative method and the study is written in Swedish. A survey 
consisting of 35 closed questions and one open question was carried out by 241 respondents. 
The respondents were all females aged 20-30 who at the time were studying at different 
universities in Västra Götalands län.  

The empirical material together with our analysis could confirm that there is a correlation 
between influencers and a negative self-image in young women. It could also confirm that 
there is also a connection between the individuals self-image and increased consumption. The 
reason to why young female consumers today have a negative self-image can be the result of 
the exposure and false reality that is shown on social media.  

Keywords: Self-esteem, consumption, anxiety, influencers, self image, social media 
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Sammanfattning 

Den rådande problematiken i dagens samhälle är inte bara den starka konsumtionshetsen, utan 
även den psykiska ohälsan. Dagens unga kvinnor är mer aktiva än någonsin på sociala medier 
och följer influencers som visar normen för hur man ska se ut och vad som skall konsumeras 
för att vara rätt enligt samhällets bild. Det är därför av intresse att titta på det möjliga 
inflytandet influencers har på individens konsumtion och självkänsla. 

Studien syftar till att undersöka och identifiera sambandet mellan influencers och en negativ 
självbild hos unga kvinnor. Rapporten syftar också till att se om det finns en rådande 
korrelation mellan psykisk ohälsa och ökad konsumtion.  

Studiens metodologi är av kvantitativ form. En enkät med 35 frågor genomfördes varav 
enbart en fråga var av öppen karaktär. Det var 241 respondenter som svarade på enkäten. 
Respondenterna var alla kvinnor mellan 20-30 år vilka under studien studerade på universitet 
eller högskola i Västra Götalands län.  

Det insamlade empiriska materialet i samband med analysen kunde säkerställa att det råder en 
korrelation mellan influencers och en negativ självbild hos unga kvinnor. Det finns dessutom 
ett samband mellan kvinnornas självbild och ökad konsumtion. Anledningen till varför dagens 
unga kvinnor har en negativ självbild kan bero på den exponering och verklighetsfrånvända 
bild som syns på sociala medier.  

Nyckelord: Självkänsla, konsumtion, ångest, influencers, självbild, sociala medier 
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Ordlista  

För att underlätta för läsaren presenteras här en ordlista med definitioner som vi kommer att 
utgå från i studien. 

Sociala medier 
Sociala medier är internetbaserade tjänster där användarna kan bidra med innehåll, dela 
innehåll samt kommunicera med varandra. Det finns en stor variation av plattformar på 
sociala medier (Ma, Sian Lee & Hoe-Lian Goh 2014).  

Social media influencers 
En social media influencer är en typ av kändis som försöker skapa så mycket uppmärksamhet 
som möjligt genom ett personligt varumärke via sociala medier. Företag kan sedan använda 
sig av dessa influencers för att marknadsföra produkter eller varumärken (Khamis, Ang och 
Welling 2017). Genom bloggar, Instagram, Snapchat eller andra sociala plattformar ger de 
sina följare en inblick i sina privatliv, upplevelser och åsikter (Veirman, Cauberghe & 
Hudders 2017). 

Marknadsföring via influencers 
Marknadsföring via influencers innebär att företag kompenserar influencers i utbyte mot att 
de marknadsför företaget, märket och produkterna genom sina plattformar på sociala medier 
(Petrescu, O’leary, Goldring, & Ben Mrad 2017). Genom att samarbeta med influencers kan 
märken påverka och sprida sina budskap virtuellt för att därigenom nå sin målgrupp 
(Uzunoğlu & Misci Kip 2014). 

Självkänsla 
Individens uppfattade värde av sig själv kallas även för självkänsla. Självkänslan handlar om 
hur individen uppfattar sig själv i termer av förmåga, styrka, med mera (Nyarko 2012). 

Självbild 
Med självbild menas den mentala bilden individen har av sig själv vilken varje människa 
skapar under sin uppväxt. Individen söker ofta erfarenhet som stödjer och bekräftar den 
självbild som redan skapats (Hörnqvist 1999).  

Faktiska själv 
Hur vi faktiskt uppfattar oss själva i olika sammanhang. I vårt tänkande har vi också möjlighet 
att föreställa oss och fantisera kring hur vi skulle kunna vara, och hur vi helst skulle vilja vara 
(Lundh & Smedler 2015).   

Sensorisk överbelastning 
Ett fenomen som används i samband med psykiatriska ingrepp såsom borttagning av stimuli 
eller sinne. I somliga situationer som vid ökad stress eller trötthet upplevs sensorisk 
överbelastning som att människans sekundära stimuli inte kan kopplas bort. Istället fungerar 
det sekundära stimulit som ett permanent distraktionsmoment (Scheydt 2017). 
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1 Inledning 

I detta kapitel introduceras ämnet som studien avhandlar för att sedan tas upp i en 
problembakgrund och en problemformulering. Vidare framförs studiens syfte och 
forskningsfrågor. 

1.1 Introduktion 

En idealiserad identitet skapas kring en produkt när en influencer med önskvärda egenskaper 
kopplas ihop med ett visst varumärke eller en produkt. Psykologisk forskning visar att 
individens självbild påverkas när produkter samspelar med idealiserade identiteter. Detta 
förhållande skapar en ökad konsumtion i försök att undvika de negativa känslorna som 
uppstår i samspelet mellan parterna. Vi lever i en konsumtionskultur som innebär att köp av 
kläder är ett sätt att visa sin grupptillhörighet. För unga kvinnor är det svårt att motstå det 
tryck som den socialt åtråvärda produkten kommunicerar ut (Soler 2017). 

Enligt Försäkringskassan (2017) har antalet sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa ökat 
med 159% mellan 2011 och 2016. Det är sannolikt att samhällets stress är av sensorisk 
överbelastning, socialt önskvärda livsstilar samt tidsbrist som kan kopplas till konsumtion. 
Sättet konsumtionen sker på bidrar i hög grad till denna stress. Shopping innebär för våra 
hjärnor att ta emot en mängd perspektiv som syn och ljudtryck. Reklam möter oss överallt, i 
trafiken, på tv och på våra sociala medier. För dagens unga kvinnor är shopping ett 
normaliserad intresse. Detta resulterar i att de även tar emot en större mängd sinnesintryck. 
Soler (2017) skriver i att svenskarnas privata konsumtion har ökat med 23% under perioden 
2006-2016. 

Den sensoriska överbelastningen kan även kopplas till den omfattande användningen av 
sociala medier. (Försäkringskassan 2017) Veirman, Cauberghe och Hudders (2017) menar på 
att dagens unga kvinnor spenderar mer tid än någonsin på sociala medier. För att företag ska 
nå framgång krävs det därför en stor närvaro på Instagram, Snapchat, Twitter och Facebook. 
Därför växer även användningen av influencers inom klädbranschen för att nå individerna.  

Med tanke på det ökande användandet av influencers som en form av marknadsföring väcks 
intresset av att studera hur de unga kvinnornas självbild och konsumtion påverkas av 
influencers på sociala medier.  
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1.2 Problembakgrund 

Det är allmänt känt att många individer väljer produkter som ett sätt att visa sin status eller att 
uppnå status. På så sätt drar människan nytta av produkterna och varumärkena genom att 
överföra värderingen till sig själva, och sedan projicera ett visst meddelande till andra i dess 
närhet (Basar, Türk & Ünal 2015). Varumärken bör använda sociala portaler för att förstärka 
sitt innehåll, vilket i sin tur fördubblar exponeringen (Ghidotti 2017). I samhällsvetenskap 
definieras materialism till hur stor vikt materiella varor har för en individs liv med 
konsekvensen att materialistiska personer ständigt tänker på materiella objekt (Goldsmith & 
Clark 2012). Icke-materialistiska individer väljer produkter som speglar deras faktiska själv 
medan materialister väljer produkter för att stödja deras idealiska självbild (Basar, Türk & 
Ünal 2015). 

Sirgy (1982) definierar självbilden som alla tankar och känslor hos en individ. Det är en av de 
personliga variablerna som påverkar individen till att konsumera. Självbilden förväntas vara 
identisk med de valda produkterna och är ett verktyg som kan utveckla köpkraft. Sirgy (2017) 
menar på att det finns signifikanta skillnader mellan materialistiska och icke-materialistiska 
individer när det kommer till självbild och överensstämmelsen. Individer väljer produkter som 
är identisk med deras självbild. Banister & Hogg (2004) beskriver självkänslan som en 
motivations-drift av både acceptans och avvisning gentemot symboliska varor vid konsution. 
De undersöker förhållandet mellan självkänsla och refusering på varor och varumärken inom 
modeindustrin. Förhållandet beskriver en konceptualisering som står för individernas 
användning av olika strategier i deras ansträngningar för att upprätthålla eller förbättra 
självkänslan. 

Genom att samarbeta med influencers så kan varumärken påverka och sprida deras budskap 
virtuellt och därigenom nå sin målgrupp (Uzunoğlu & Misci Kip 2014). Zietek (2016) 
definierar influencers på sociala medier som någon som framförallt fokuserar på ett frekvent 
spridande av innehåll genom sociala plattformar. Influencers är inte ett fenomen som har dykt 
upp de senare åren. Individer har genom alla tider blivit påverkade och inspirerade av 
varandra. Ett tydligt problem i dagens samhälle är dock influencers påverkan genom sociala 
medier gentemot unga kvinnans psyke och självkänsla. Sociala medier är  huvudformen av 
media som används av dagens unga kvinnor. Dock krävs mer forskning för att utvärdera deras 
erfarenhet av hur de tänker kring att publicera och exponera sig online, samt hur det kan 
främja negativa och positiva interaktioner (Williams & Ricciardelli 2014). Perloff (2014, s.
373) framför att ”social media and contemporary digital technologies are the playing field of 
today’s youth, places where lessons are learned, attitudes are formed, and body image 
concerns can be cultivated and metastasized into convictions”. Han lyfter fram att sociala 
medier i den digitala världen övertar andra former av media som huvudmedium där källan 
sätter normer för dagens unga kvinnor. 

Närvaron av unga kvinnor och deras beroende av sociala medier kräver uppskattning av på 
vilket sätt som sociala medier kan påverka deras självbild. Forskare som utvärderat sociala 
medier i västvärlden har tryckt på kopplingen mellan användningen och tillgängligheten. 
Individen kan vara uppkopplad när som helst och var individen än befinner sig. Detta tillåter 
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delning och överföring av bilder och idéer runt om i världen och kommunikation och intryck 
pågår dygnet runt (Perloff 2014).  

Studien “Picture Perfect: The Direct Effect of Manipulated Instagram Photos on Body Image 
in Adolescent Girls” av Kleemans (2018) påvisar att unga kvinnor, som är i övergången 
mellan tonår och vuxenvärld har ett högt socialt intresse och jämför sig med andra. De 
påverkas mer negativt av manipulerade foton. I studien var de manipulerade och redigerade 
bilderna som betygsattes mer positivt än de ursprungliga, trots den negativa påverkan. Filter 
och effekter på bilderna upptäcktes, men retuscheringen av kropparna var svårt att se. 
Kvinnorna tycktes se bilderna som realistiska. Resultaten av studien påvisar problematiken 
och samhällets oro för effekterna av manipulerade bilder i sociala medier och hur det 
motiverar ångest hos individen.  

1.3 Problemformulering 

Fler unga kvinnor är idag medvetna om hur influencers påverkar köpprocessen och hur 
individen styrs av att köpa produkter för att påvisa status samt att höja deras självkänsla. 
Självkänslan är en motivations-drift för konsumtion och kan avgöra om symboliska varor 
accepteras eller avvisas. Det finns en tydlig paradox mellan ökad konsumtion och influencers. 
(Svt 2018). Jones (2001) menar att problemet ligger i att unga kvinnor lägger för stor vikt på 
att jämföra sig och försöka upprätthålla de krav och mål som anses vara idealet.  

Innehållet i sociala medier formar konsumentbeteendet och marknadsföringen. 
Marknadsföringen och innehållet är format av influencers eller företagen som betalar 
influencers. På så sätt påverkar de konsumenten till att köpa produkten. I en studie, där 
individers utgifter analyserades observerades det att kommunikation via sociala medier är det 
som driver utgifter. Det skapar en oro för individen för vad framtidens nya media och 
kommunikationsteknik kommer att medföra (Çakır, Çakır & Eru 2013).  

Utifrån vår problembakgrund har vi kommit fram till att det idag inte finns tillräckligt med 
information om influencers påverkan på individens självbild. Forskning på den unga kvinnan 
är en saknad målgrupp som inte nämns i koppling med konsumtion och influencers påverkan. 
Flertalet tidigare studier har visat framgång, till exempel ökad konsumtion, som företag kan 
nå genom att arbeta med influencers och sociala medier. Denna studie syftar istället till att 
undersöka influencers påverkan på konsumentens självbild och konsumtion. Detta för att 
avgöra om det kan vara skadligt för konsumenten. 
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1.4 Syfte  

Studien syftar till att undersöka och identifiera sambandet mellan influencers inlägg och en 
negativ självbild hos unga kvinnor. Rapporten kommer att undersöka hur den dåliga 
självbilden i sin tur kan leda till en ökad konsumtion hos individerna. Resultatet av studien 
ska ligga till grund för framtida forskning inom området.  

1.5 Forskningsfrågor 

• Påverkas unga kvinnors självbild av influencers inlägg på sociala medier? 
• Leder en dålig självbild hos unga kvinnor till en ökad konsumtion? 

1.6 Disposition 

Inledning 
Studien börjar med en introduktion som ger läsaren en inblick i vad uppsatsen avser att ta 
upp. Vidare fortlöper problembakgrund och problemdiskussion där uppsatsens huvudämne 
presenteras. Tidigare forskning presenteras och även avsaknaden av forskning inom området. 
Problemdiskussionen leder sedan fram till studiens syfte och forskningsfrågor.  

Metod 
I detta kapitel presenteras undersökningens metod och varför metodvalet är relevant för 
studien. Här presenteras även studiens två hypoteser. I detta kapitel beskrivs även hur 
undersökningen har gått till och hur det empiriska materialet samlats in. En metodreflektion 
framförs i slutet av kapitlet. 

Teoretiskt ramverk 
I det teoretiska ramverket tas områden om mode, konsumtion, sociala medier, influencers och 
självbild upp i relation till den unga kvinnan.  

Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras och utvärderas resultaten från den kvantitativa enkätinsamlingen. 
Här formas även nya hypoteser som ligger till grund för att besvara studiens två hypoteser om 
det finns ett samband mellan influencers, självbild och konsumtion. Tabeller sammanställs 
och analyser genomförs för att titta på samband.  

Diskussion och slutsats 
Här analyseras det material som framkommit i resultatet och analysen och sätts i förhållande 
till den tidigare forskningen som finns i den teoretiska referensramen. De två hypoteserna 
framförs och det framgår även om de förkastas eller inte. Därmed besvaras även 
forskningsfrågorna och slutsatser dras. 

Fortsatt forskning 
Det sista kapitlet ger förslag till vidare forskning inom ämnet som kan vara av intresse.  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2 Metod  

I detta kapitel redogörs studiens metodval och hypoteserna presenteras. Studiens urval tas upp 
och den avslutas sedan med en metodreflektion.  

2.1 Litteraturgenomgång 

För att undersöka i vilken grad det tidigare forskats om ämnet började vi med att identifiera 
nyckelord. Vi använde oss bland annat av “self image”, “consumption”, “influencers” och 
“social media”. Enligt Bryman & Bell (2017) är genomgången av tidigare litteratur ett 
tillvägagångssätt som stärker trovärdigheten i undersökningen.  Målet var främst att 
identifiera tidigare forskning av relevans samt att undersöka om det fanns ett kunskapsgap 
som vi kunde ta oss an. Det visade sig att det inte tidigare forskats särskilt mycket om 
sambandet mellan influencers, självbild och konsumtion. Det var även så valet av 
forskningsfrågor formades. Trots att det inte forskats om sambandet mellan influencers, 
självbild och konsumtion finns det tidigare forskning inom liknande områden.  

Det har forskats om vilka individer eller vilken grupp i samhället som har den största 
påverkan på tonåringars konsumtionsbeteende (Martin & Bush 2000). Det finns även 
forskning om yngre tonåringar och vilka faktorer i samhället som påverkar deras köp av 
mode. De kom fram till att vänner och föräldrars samtycke samt varumärket är det viktigaste 
när yngre tonåringar gör inköp av kläder (Grant & Stephen 2005). Bertrandias och Goldsmith 
(2006) har undersökt förhållandet mellan konsumentens vilja att vara unik, konsumentens 
sociala jämförelse med modeförebilder samt åsiktssökande av mode. Enligt dem finns det en 
relation mellan social jämförelse. ledare inom mode och även bekräftelsen av mode. 
Konsumentens vilja att vara unik gick dock inte att koppla till åsiktssökande inom mode. 
Wolny och Mueller (2013) har studerat hur konsumenter interagerar med modevarumärken på 
sociala medier. Studien visade att konsumenter med en hög märkeslojalitet och ett stort 
modeintresse interagerar mer med varumärken på internet. De som har ett stort behov av 
social interaktion integrerar även mer med modevarumärken. Även Hahn och Lee (2014) har 
studerat liknande fenomen. De har bland annat studerat hur psykologisk närhet till en 
modebloggare påverkar individens attityd till bloggaren och produkter som bloggaren visar 
upp. Resultatet påvisade att den psykologiska närheten till bloggaren påverkar deras 
köpbeslut. Chua och Chang (2016) har studerat tonåriga flickors relation mellan 
självpresentation och jämförelse mellan jämnåriga på sociala medier inom skönhet. Det 
framkom att flickornas syn på sig själva och synen på skönhet skilde sig avsevärt. 
Självkänslan och osäkerhet hos flickorna hade en stor påverkan på hur de presenterade sig på 
sociala medier. 

Vidare använde vi oss av källor som var peer-reviewed för att garantera att de var 
vetenskapligt granskade och tillräckligt källkritiska. Vi har framförallt använt oss av 
databaserna Summon 2.0 och Google Scholar, men även böcker rekommenderade av vår 
handledare. Efter noggrann genomläsning av källorna valde vi ut de mest passande, sedan 
delade vi in de under rubrikerna “Konsumenten”, “klädkonsumtion”, “influencers” och 
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“självbild”. Detta gjorde vi för att säkerställa att de aspekter som vi valt att skriva om hade 
forskning som vi kunde använda som sekundärkällor.  

2.2 Kvantitativ undersökning 

I vår problembakgrund konstaterade vi att det fanns en avsaknad av forskning när det kommer 
till influencers påverkan på unga kvinnors självbild. För att besvara våra frågeställningar 
valde vi att använda oss av en kvantitativ forskningsmetod.  

En kvantitativ forskningsmetod har ett deduktivt synsätt på relationen mellan teori och 
forskning. Det innebär att verkligheten studeras  utifrån tidigare teorier (Bryman & Bell 
2017). 

Vi samlade in en större mängd data från enkäter. Bryman & Bell (2017) menar att kvantitativ 
forskning ofta går ut på att kvantifiera information för att göra det möjligt att koppla dessa till 
en eller flera variabler och på så sätt undersöka olika sambandsmönster. Av den anledningen 
såg vi även att vald metod var mest passande för undersökningen då vi ville studera 
sambandet mellan unga kvinnor, självbild, influencers och konsumtion.  

2.3 Enkät & tvärsnittsdesign 

En tvärsnittsdesign innebär att man samlar in data från fler än ett fall vid en viss tidpunkt. 
Ofta studerar man betydligt fler fall och man gör detta för att sannolikheten för en variation 
avseende alla intressanta variabler ökar och man kan göra mer exakta distinktioner mellan 
olika fall (Bryman & Bell 2017). För att vi skulle kunna besvara våra frågeställningar var en 
tvärsnittsdesign mest fördelaktig. Detta är då vi ville kunna studera relationen mellan våra 
variabler och undersöka samband.  

Man skulle kunna säga att studien är av formen hypotesprövande då vi undersökte sambandet 
mellan influencers, konsumtion och självbild. Den första hypotesen handlar således om 
sambandet mellan influencers och unga kvinnors självbild. Influencers är därmed den 
oberoende variabeln och självbild den beroende variabeln.  

H0: Det finns inte ett samband mellan influencer och unga kvinnors självbild 

H1: Det finns ett samband mellan influencer och unga kvinnors självbild 

Den andra hypotesen är sambandet mellan influencers och unga kvinnors konsumtion där 
influencers är den oberoende variabeln och konsumtion den beroende variabeln.  

H0: Det finns inte ett samband mellan influencer och unga kvinnors konsumtion 

H1: Det finns ett samband mellan influencer och unga kvinnors konsumtion 
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Vi gjorde en survey design med hjälp av enkäter med en uppsättning kvantifierbar data som 
rörde flertalet variabler som sedan analyserades i syfte att hitta olika sambandsmönster. Enligt 
(Bryman & Bell 2017) finns det flertalet fördelar med enkäter. Enkäter är billiga och snabbare 
att administrera i jämförelse med exempelvis intervjuer. De medför heller inte någon 
intervjuareffekt och enkäterna kan utformas samt anpassas efter respondenternas behov. Lantz 
(2011) nämner att det finns många aspekter som man måste ha i åtanke när man konstruerar 
en enkät. Av stor vikt är det att man ställer tydliga och klara frågor. Språket bör anpassas så att 
respondenterna lätt förstår frågorna. Fler frågor i samma fråga bör undvikas, och frågorna bör 
inte kunna tolkas på olika sätt. Det är också viktigt att frågorna inte är av en ledande karaktär. 
Man bör undvika frågor som är känsliga eller förknippade med prestige. Det är också viktigt 
att svarsalternativen ska vara heltäckande och man bör tänka igenom svarsalternativens 
variabelskala. Vi använde oss av både Bryman & Bell samt Lantz  synpunkter när vi sedan 
designade enkäten. Enkäten återfinns i bilaga 1. 

Vid utformningen av en enkät nämner Bryman & Bell (2017) att det är av stor vikt att 
layouten ska göra enkäten lockande och lätt att besvara. Vi valde därför att utforma enkäten 
på en webbsida som heter surveymonkey och texten hade ett genomgående tema gällande 
typsnitt, storlek och stil. I majoriteten av frågorna valde vi att ordna svarsalternativen vertikalt 
i den mån möjligt då svarsalternativen tydligare åtskiljs från själva frågan. De frågorna där 
svarsalternativen bestod av en axel blev det layoutmässigt bäst att använda sig av horisontella 
svarsalternativ.  

Slutna frågor är lättare att bearbeta och de klargör även ofta innebörden av en viss fråga för 
respondenten. Slutna frågor ökar även jämförbarheten i svaren (Bryman & Bell 2017). På 
grund av tidsaspekten och jämförbarheten valde vi att nästan enbart använda oss av slutna 
frågor i enkäten. Den enda öppna frågan vi valde att ha presenterades längst ner i slutet av 
enkäten. Anledningen till att vi valde att avsluta med en öppen fråga är då Bryman & Bell 
(2017) förklarar att öppna frågor lämnar utrymme för intressanta och oförutsedda svar. Därav 
kan de öppna svaren vara av intresse vid analys. För att säkerställa att enkäten enbart 
besvarats av urvalet valde vi även att ha med varsin kontrollfråga fråga om kön och ålder. Av 
samma anledning frågade vi även om respondenten var student och vid vilket universitet den 
studerade på.  

Den typen av frågor som vi använde oss av i enkäten var framförallt personliga faktafrågor, 
frågor som rör åsikter och frågor om normer och värderingar. För att vi skulle få ut så mycket 
relevant information som möjligt hade vi en blandning av intervall-/kvotvariabler, 
ordinalvariabler, nominalvariabler och även dikotoma variabler. Exempelvis passade en 
intervallvariabel bäst för att undersöka hur mycket pengar individen lägger på kläder under en 
månad. Samtidigt passade en nominalskala bäst till frågan om vilka forum på sociala medier 
som respondenten använde. Då vi i analysen gjorde både Chi-två-test och även Pearsons 
korrelationsanalys var det även där av vikt att vi använde oss av olika variabler. I Pearsons 
korrelationsanalys kan man nämligen bara titta på relationen mellan intervall- och 
kvotvariabler.  

Efter att vi utformat enkäten fick vi respons av vår handledare. Vi tog till oss av responsen 
och lät handledaren titta igenom enkäten igen. Vi valde sedan att genomföra en pilotstudie på 
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enkäten för att hitta möjligheter till förbättringar innan den riktiga undersökningen 
genomfördes. Pilotstudien utfördes på 10 personer som studerade på Textilhögskolan i Borås. 
Studenterna skrev vid pilotstudien själva forskningsrapporter vilket vi ansåg vara positivt då 
de var medvetna om vad som skulle kunna misstolkas i större grad än andra. Efter att vi 
mottagit synpunkter på enkäten gjorde vi förändringar och lät studenterna och vår handledare 
titta igenom enkäten en andra gång. Detta anser vi gjorde att vår studie blev mer trovärdig då 
det fanns en mindre risk för att enkätfrågorna skulle misstolkas av respondenterna.  

Enkäten bestod från början av 35 frågor vilket kan ses som relativt omfattande. Anledningen 
till att vi valde att ha så många frågor var för att vi ville ha möjligheten att titta på flertalet 
olika samband. Bland annat såg vi det relevant att titta på om individen som arbetar på sidan 
av studien även spenderar mer pengar. Då vi inte hittade ett samband där valde vi att sedan 
utesluta frågan i bilagan då den därför var irrelevant. I slutändan tog vi bort sex frågor vilket 
resulterade i totalt 26 frågor i bilagan. Andra frågor som vi tog bort var exempelvis om 
individen får kommentarer om sin stil och om hon studerar på deltid eller heltid. Då frågorna 
inte var relevanta för studien i sig ansåg vi att de heller inte behövde finnas med i analysen 
eller bilagan. 

Analysen valde vi sedan att genomföra i statistikprogrammet IBM SPSS Statistics. Efter att 
alla enkäter samlats in och kodning av enkäten genomförts så satte vi in allt kodat material i 
SPSS för att kunna utföra kvantitativa analyser. Vid analysen gick vi grundligt igenom varje 
fråga och analyserade andelen procent som varje svarsalternativ hade fått. I kapitlet resultat 
och analys har vi dels beskrivit och även lagt in tabeller över de sammanställda resultatet som 
framkommit i spss. Då kapitlet skulle bli för omfattande om vi hade lagt in tabeller över alla 
svar har vi valt ut de mest relevanta för studiens syfte. Vi använde oss även av korstabeller, 
chi-två-test och pearsons korrelationsanalys för att undersöka eventuella samband mellan 
olika frågor.  

Som tidigare nämnt utvecklade vi två hypoteser för att besvara studiens syfte. I studien 
benämns dessa hypoteser ofta som huvudhypoteser. För att vi sedan utifrån svaren i 
enkätfrågorna skulle kunna besvara dessa frågor utvecklade vi ytterligare två hypoteser som 
föll under huvudhypoteserna vilket vi kan se i tabell 2.3.2.2 Sambandet analyserades sedan 
genom Pearsons korrelationsanalys i båda fallen. Därefter utvecklade vi ytterligare en hypotes 
för att se om det skulle kunna finnas en variation mellan de olika städerna och ångestgraden 
av att inte ha råd att konsumera märkeskläder. Det gjordes för att vi ansåg att det var av 
intresse av att titta på om det fanns en variation mellan storstäder och mindre städer när det 
kom till konsumtionsångest. Man hade därmed vidare kunnat undersöka om influencers hade 
en mindre påverkan på unga kvinnor i mindre städer i.  Trots att det inte fanns ett samband då 
vi genomförde ett chi2-test ansåg vi att den informationen var relevant och valde därför att ha 
med testet i kapitlet om resultat och analys. 
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Figur 2.3.1 Hypoteser 

2.3.2 Koppling mellan metod och undersökningsmodell 

Inför genomgången av tidigare forskning och utformningen av enkäten skapade vi en modell 
över de viktigaste aspekterna i undersökningen. För oss var det viktigt att få med alla områden 
och delområden som vi har valt att inrikta oss på. På grund av detta utformade vi en mindmap 
för att säkerställa att alla områden av vikt fanns med i både den teoretiska referensramen och 
även i enkäten. 
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Figur 2.3.2 Mindmap 

Vid utformningen av vår metod och vid valet av metoddesign tittade vi grundligt på källorna i 
den teoretiska referensramen och hur de hade genomfört sina undersökningar. Flertalet av de 
relevanta källorna hade använt sig av en enkätdesign. Då vi ville göra en undersökning i stil 
med deras, men med nya forskningsfrågor som ännu inte besvarats, ansåg vi att en 
enkätdesign var mest fördelaktigt. Flera av de forskningsrapporterna som använt enkät hade 
dock genomfört undersökningen via nätet. Då vi ville ha bättre kontroll på vilka som 
besvarade enkäten valde vi att istället göra en undersökning fysiskt. Då vi även ville 
undersöka studenter var det också mer passande att besöka högskolor istället för att 
genomföra undersökningen online.  

Vid utformningen av enkäten gick vi även grundligt igenom den teori och de källor som fanns 
uppsatsen. De områden som vi utformade enkäten efter var geografi, demografi, influencers, 
självbild, konsumenten och konsumtionsbeteende. Vi såg till att ha flertalet källor till alla 
dessa områden. Vid utformningen av enkäten såg vi sedan till att det fanns relevanta frågor till 
alla områden. Vi ansåg att det var av stor vikt att inget område missades då undersökningen 
isåfall inte skulle få med alla aspekter som vi avsåg att undersöka. Då vi även ville titta på 
sambandet mellan våra olika områden var det av betydelse att alla områden fanns med i form 
av frågor i enkäten.  
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När vi sedan valde skalor till alla frågor undersökte vi dels hur tidigare forskare inom ämnet 
gjort. Vi gick sedan igenom möjliga skalor och valde ut den skala som kändes mest passande 
för frågan och som även skulle vara bäst för vidare analys framöver.  

2.4 Urval och genomförande 

Vi tror att kvinnor och män i ett större åldersspann blir påverkade av influencers och sociala 
medier. Dock skulle undersökningen ha blivit alldeles för omfattande om urvalsramen skulle 
ha haft ett så stort omfång. Därför valde vi att studera kvinnor. Då unga kvinnor ofta är 
otroligt aktiva på sociala medier valde vi också att begränsa oss till kvinnor som studerar på 
universitet. Det finns således kvinnor i alla åldrar på universitet men vi valde att studera 
kvinnor mellan 20-30 år. Vi kunde säkerställa att alla respondenter var kvinnor redan vid 
insamlingen då vi var på plats på universitetet och närvarande när respondenterna besvarade 
enkäten.  

För att resultatet av studien skulle kunna generaliseras i en större grad bestämde vi att urvalet 
av respondenter skulle göras ur ett sannolikhetsurval. Utifrån ett geografiskt perspektiv är vår 
urvalsram universitet i Göteborg, Borås och Varberg. De universitet som vi valde att ha med i 
vår urvalsram var Högskolan i Borås, Textilhögskolan i Borås, Varbergs Campus, Chalmers 
tekniska högskola, Göteborgs universitet  och Handelshögskolan i Göteborg. Även detta är ett 
val vi gjorde för att studien inte skulle bli för omfattande. Då vi anser att det kan uppkomma 
skillnader beroende på invånarantalet i staden valde vi att ha med tre olika städer. Vi tror att 
de unga kvinnorna är olika beroende på vilken typ av universitet de studerar på. Därför valde 
vi att undersöka flertalet olika universitet med olika inriktning.  

Vi kontaktade universiteten i förhand och meddelade att vi skulle besöka de under vissa 
specifika datum. Därefter besökte vi de olika universiteten och stod utanför 
föreläsningssalarna och lät de unga kvinnorna besvara enkäten via ipads och datorer som vi 
hade till hands. Vi anser att vi på så sätt fick en högre svarsrespons då vi fysiskt var på plats 
och aktivt tog kontakt med studenterna.  

2.4.1 Urvalsfel och bortfall 

Ett samplingsfel är skillnaden mellan ett urval och den population som urvalet baserar sig på. 
Trots att man använder sig av sannolikhetsurval kommer det förmodligen att finnas ett litet 
samplingsfel. Det är dock normalt sätt betydligt mindre än vid ett icke-sannolikhetsurval 
(Bryman & Bell 2017). För att ha kontroll över samplingsfelet har vi därför använt oss av ett 
statiskt signifikanstest vilket har gjort att vi således kunnat dra slutsatser om förhållandet 
mellan populationen och samspelet.  

Bortfall är en felkälla som inte rör själva urvalsprocessen utan som kan uppstå när individerna 
väljs ut. Det är sannolikt att bortfall kan uppkomma då respondenterna inte svara på frågor 
eller det är olämpliga frågeformuleringar. Det finns självfallet en risk att respondenterna vägar 
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att samarbeta eller diverse nedsättningar som dyslexi (Bryman & Bell) 2017. Tack vare att vi 
utförde undersökningen på universitet och var närvarande anser vi att bortfallet är betydligt 
mindre än det hade varit vid exempelvis postenkäter. Som ovan nämnt använde vi 
kontrollfrågan om ålder för att säkerställa att alla respondenter var inom den åldersintervallet 
som fanns med i urvalet. En respondent visade sig vara över 30 år och vi räknade därmed 
henne som ett bortfall. 

För att minska fel som inte rör själva urvalet har vi tagit till ett antal metoder. Vi genomförde 
en pilotstudie som vi testade på en grupp, detta för att kvalitetssäkra att enkäten innehöll 
frågor av relevans för vår undersökning. Testet var också för att se till att enkäten inte innehöll 
frågeställningar som kunde tolkas fel. Risken att frågor kan misstolkas finns fortfarande men 
tack vare pilotstudien anser vi att den blev betydligt mindre. För att minska risken att 
respondenterna väljer att inte svara på frågor valde vi att genomföra undersökningen under 
respondenternas rast för att de inte skulle vara stressade. Vi var även på plats under 
undersökningen för att svara på eventuella frågor och missförstånd gällande enkätens frågor. 
Slutligen bad även individerna att kontrollera att alla frågor besvarats innan de lämnade in 
enkäten. Vi valde även att inte använda mer än en öppen fråga i enkäten då Bryman & Bell 
(2017) menar på att människor ofta drar sig för att besvara enkäter där de måste skriva många 
kommentarer. 

2.5 Metodreflektion  

Utifrån studiens syfte och frågeställning som utgångspunkt bestämde vi urvalet och 
undersökningsdesignen. Vi ansåg att ett slumpmässigt urval med enkäter, som huvudmetod 
för att samla in kvantitativ data, var den mest passande för att besvara studiens 
forskningsfrågor. Det finns flertalet kvalitetskriterier som bör beaktas inom forskning. De vi 
kommer att ta upp nedan är validitet, reliabilitet samt etiska frågor.  

2.5.1 Validitet  

Validitet anses vara en av de viktigaste kriterierna inom forskning. Det handlar om 
bedömningen av de slutsatser som framkommit i en undersökningen och om dessa korreleras. 
Det finns flertalet olika sätt att bestämma validiteten (Bryman & Bell 2017). Vi kommer att ta 
upp hur vi har använt oss av begreppsvaliditet, intern validitet och extern validitet. 

För att öka vår validitet jämförde vi vårt resultat med vad som framkommit i tidigare 
forskningsrapporter. Från jämförelsen kunde vi se om våra resultat liknade tidigare forskning.  
Begreppsvaliditeten kunder vi öka genom en undersökning av begreppen och se om dessa 
överensstämde med empirin.  

Enligt Bryman & Bell (2017) handlar intern validitet om huruvida en slutsats som handlar om 
kausalitet är hållbar eller inte. Vi ansåg att en kvantitativ datainsamlingsmetod i form av en 
enkätundersökning var mest lämplig då den genererar en stor mängd data. Då studiens syfte 
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var att studera sambandet mellan unga kvinnors självbild, influencers påverkan och 
konsumtion var det viktigt att samla in en stor mängd data. Vi valde därför också att 
genomföra ett chi2-test för att mäta samband och därmed ökar den interna validiteten.  Extern 
validitet handlar om huruvida resultatet från en undersökning går att generalisera utöver den 
specifika undersökningskontexten (Bryman & Bell 2017). Då vi använt oss av 
sannolikhetsurval är undersökningen generaliserbar i en större grad än om det hade varit ett 
icke-sannolikhetsurval. Vi kan ändock bara generalisera resultaten till den population som vi 
valt vårt sampel från. Vi anser dock att vi ökade den externa validiteten genom att genomföra 
undersökningen på universitet av olika slag och i olika städer för att få en större spridning. 

2.5.2 Reliabilitet 

Den Interna reliabiliteten rör huruvida indikatorerna är pålitliga och följdriktiga. Vi 
genomförde en pilotstudie för att försäkra att datan från enkätundersökningen hade en hög 
intern reliabilitet.  

2.5.3 Etiska avväganden 

Vid forskning är det av stor vikt att man tar hänsyn till de etiska frågorna som kan uppkomma. 
Vår undersökning skedde med vår närvaro och där vi muntligt förklarade för respondenterna 
vad undersökningen handlade om samt att de hade möjlighet att avstå från att delta. På grund 
av detta så var samtyckeskravet och informationskravet uppfyllt. Då vi varken nämnde namn 
eller personuppgifter i vår studie förblir deltagarna anonyma och konfidentialkravet 
uppfylldes. Bryman & Bell (2017) menar att nyttjandekravet handlar om att de uppgifter som 
samlas in om enskilda personer endast får användas för forskningsändamålet. Då enkätsvaren 
enbart användes i vår uppsats anser vi även att nyttjandekravet uppfylldes. Då vi hade alla 
dessa punkter i åtanke vid utformningen av enkäten och genomföringen anser vi att deltagarna 
inte tog skada av forskningsprojektet. 

2.5.4 Alternativt genomförande 

Vi anser att vårt beslut att göra en kvantitativ undersökning och därmed inte en kvalitativ 
undersökning var rätt med tanke på vårt syfte med rapporten. Då målet var att framförallt se 
på sambandet mellan konsumtion, influencers, självbild och unga kvinnor var en kvantitativ 
metod lämplig. Vi ser att det hade varit intressant att göra en kvalitativ undersökning inom 
samma område för att ge en djupare förståelse för ämnet. Vi ansåg dock att det var viktigt att 
först undersöka sambandet men anser att vidare forskning inom området med en mer 
djupgående kvalitativ forskningsmetod skulle vara av värde. 

Samtidigt kan en kvantitativ undersökning vara ett relativt ovanligt metodval när man pratar 
om känsliga ämnen som självbild. En kvalitativ undersökning med intervjuer hade kunnat 
genomföras där man även skulle kunna ställa följdfrågor till respondenten om ämnet. Då hade 
vi kunnat få en mer grundlig empiri och en mer målande bild om respondentens självbild. 
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Samtidigt anser vi att en kvantitativ undersökning passade bäst till vår studie då syftet 
framförallt varit att få en övergripande bild över självbilden hos unga kvinnor. Vi ser även att 
det idag är mycket vanligare att prata om psykisk ohälsa. Det är ett ämne som tas upp på 
nyheterna, i kompisgäng och i samtliga sociala sammanhang. Vi tror därför att det idag är 
mycket mindre stigma när det kommer till att prata om självbild och psykisk ohälsa än det var 
för bara några år sedan. Då vi testade undersökningen på våra klasskamrater reagerade inte 
heller någon på att frågorna skulle vara stötande eller felformulerade. Det fanns även en 
möjlighet att hoppa över frågor i enkäten och därmed inte besvara frågorna om självbild. 
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3 Teoretisk referensram  

För att kunna bevisa eller förkasta om det finns ett samband mellan influencers och unga 
kvinnors konsumtion samt självbild behöver individernas beteende och tankar kring ämnet 
studeras. Det krävs dock även en kartläggning över vad som tidigare forskats på inom dessa 
ämnen. I det här kapitlet analyseras tidigare forskning som rör användning av influencers i 
sociala medier, den unga kvinnans konsumtion, konsumentens självbild, konsumtionsångest 
och konsumentbeteende.   

3.1 Mode och konsumentbeteende 

Idag är mode och konsumtionssamhällets uttryck och språk tydligt överordnat. Det är uttryck 
och språk inom det kulturella kollektiv-medvetandet, modekonsumtion, materialism, 
kommersiellt arbete och marknadsföring. Individens beteende är att observera, handla och 
konsumera. Detta beteende inom modevärlden är idag norm i samhället (Fletcher 2014). 
Marknadsföring antas bära ansvaret för konsumentsamhället och dess materialistiska livsstil. I 
många kritikers ögon anses detta vara den mörka sidan av konsumentmarknadsföring, som 
undergräver sin etiska ställning. Från den njutbara livsstilen debiteras marknadsföring som 
skyldig, detta påverkar både rekrytering samt social acceptans (O'Shaughnessy & 
O'Shaughnessy 2002). Allt mer större är det på sociala medier. Studier har visat att individer 
som bor i städer lägger mer tid och pengar på shopping. En av anledningarna till detta är att 
städer ofta ger individen större valmöjligheter för att konsumera (Corniani 2011). 

Majoriteten av konsumtion och handel pågår i fysiska butiker, dock blir det i allt större 
utsträckning mer vanligt med att konsumera via digitala plattformar. Detta är en effekt på 
tillgängligheten av mobila enheter (Handelsrådet 2017). Användningen av mobiltelefoner är 
nu ett verktyg för individen som underlättar intagning och ökning av kunskap inför eller i 
samband med konsumtionen. Hagberg (2016) förklarar det nya beteendet hos individerna som 
en härledning från digitaliseringen och hur det förenklar shoppingen för individen. Det blir en 
bekvämlighet för individen som i valfri sinnesstämning kan välja var och när shoppingen ska 
äga rum. Det härledda beteendet utvecklas och tar ny form. 

Thompson och Haytko (1997) menar att individen drivs av målsättningar och är ständigt 
identitetsskapande samt sökande. Crewe (2017) pratar om modeindustrin som en globaliserad, 
bildintensiv och konkurrenskraftig bransch som genomgår en betydelsefull omstrukturering. I 
branschen omstruktureras allt från minskande inträden, förändrade konsumentvanor samt 
företag av alla storlekar. Allt från globala lyxvaror till lokala producenter, det vill säga allt för 
att generera uppmärksamhet från individer och övertyga dem till att köpa produkterna. 
Slutresultatet är en önskan om att skapa och kommunicera värderingar för individens 
identitet. Thompson och Haytkos (1997) menar att det framkallar vissa typer av beteenden 
som individen kan positionera sig vid. Individer omarbetar aktivt symboliska betydelser och 
marknadsföring inom detaljhandeln för att manifestera och identifiera mål och livsstil. 
Thompson och Haytkos (1997) argumenterar för att marknaden producerar fram ett beteende 
som individen väljer att anta och acceptera. Crane & Bovone (2006, s.321) hävdar att kläder 
både påverkar och låter oss uttrycka våra uppfattningar om oss själva. Enligt Brydges & 
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Hracs (2018) adopterar företag en rad strategier för att generera värde och varumärkeslojalitet 
i den globala och konkurrenskraftiga modeindustrin. Det är ett  starkt fokus på immateriella 
aspekter som symboliskt värde, identitet och exklusivitet.  

3.2 Sociala medier som påverkansplattform  

På grund av den stora plats som sociala medier har intagit i dagens samhälle, har även 
marknadsföringen av mode blivit mer komplicerad. Det är idag viktigt att förstå individens 
konsumtion, användande och engagemang på sociala medier när man marknadsför 
modeprodukter och varumärken (Geissinger & Laurell 2016). 

Unga kvinnor spenderar mycket tid på sociala medier. Man kan nästan säga att det är en 
mittpunkt i deras liv (Çakır,, Çakır, & Eru 2013). Instagram är en av de mest populära 
näverksplatserna på sociala medier och har över 500 miljoner aktiva användare. (Veirman, 
Cauberghe & Hudders 2017). Instagram gör det möjligt för användare att dela bilder och 
videos med andra. Varje dag läggs runt 80 miljoner bilder upp på Instagram (Kleemans, 
Daalmans, Carbaat & Anschütz 2018). Sociala medier är en stark marknadsföringsstrategi då 
dagens unga kvinnor bland annat konsumerar via mobiltelefoner. Individer följer företag och 
märken på sociala medier och det påverkar deras konsumtionsbeslut (Çakır,, Çakır, & Eru 
2013). 

3.2.2 Användningen av influencers i sociala medier  

Influencers på sociala medier är människor som har ett stort socialt nätverk och många 
följare. Influencers ger deras följare en insikt i deras vardagsliv genom forum som Instagram, 
Snapchat med fler. Influencers är tillgängliga och ofta trovärdiga på sociala medier. 
Influencers är lättare att relatera till på grund av att de är så pass personliga och interagerar 
med sina följare. Detta gör även att de har en stor makt att påverka sina följare. Varumärken 
börjar allt mer inse vilken stor potential influencers har när det kommer till att påverka 
individer och marknadsföra produkter. Därför har även många varumärken börjat överge de 
traditionella marknadsföringskanalerna och börjat fokusera på marknadsföring genom 
influencers (Veirman, Cauberghe & Hudders 2017). Rose (2012) betonar vikten av Instagram 
som plattform. Hur sociala medier ger forskare ett brett perspektiv på den visuella, 
tillgängliga och rika datakälla samt hur influencers meddelar denna data. 
  
Den nya typen av kändisskap som återfinns på sociala medier kallas ofta för ”micro-
celebrity”. Det innebär en självpresentation på sociala medier där personen ger sin självbild 
för att få bekräftelse och ett stort antal följare (Chae 2018). Ett perspektiv av en micro-
celebrity är en influencer på sociala medier. En influencer är en typ av kändis som försöker 
generera så mycket uppmärksamhet som möjligt genom att skapa ett personligt varumärke på 
sina sociala plattformar. Företag kan sedan använda sig av dessa influencers för att 
marknadsföra produkter eller varumärken (Khamis, Ang & Welling 2017). 
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Framgång för en influencer beror på antal likes, delningar, följare och kommentarer (Khamis, 
Ang & Welling 2017). Enligt Chae (2018) är influencers allt från modeller, skådespelare, 
fitness inspiratörer, kändisars vänner, förmögna människor till vackra unga tjejer. Influencers 
har normalt sett en närmre relation till sina följare än traditionella kändisar. Trots att dessa inte 
möts fysiskt kommunicerar de mer med varandra online. Influencers har ofta även mer 
gemensamt med sina följare än kändisar har med sina fans. Influencers visar upp semestrar i 
exotiska länder, dyra middagar och lyxigt mode. De visar ofta upp vad unga människor 
drömmer om att äga samt en livsstil som de önskar att de hade.  
  
Det finns två typer av influencers. Den första typen av influencern har en stor kunskap om 
ämnen som exempelvis mode, smink, mat, resor med mera. Deras plattformar förmedlar 
information om dessa ämnen. Den andra typen av influencer fokuserar på att uppvisa deras 
dagliga liv. De visar exempelvis när de shoppar lyxiga kläder, umgås med vänner på dyra 
restauranger eller bor på lyxhotell (Chae 2018). Den första typen av influencer samarbetar 
ofta med företag och produkter som deras följare använder eller kan tänkas använda i deras 
vardagsliv. Detta gör de för att marknadsföra relevant och relaterbart innehåll till sina följare 
(Glucksman 2017).  

3.3 Den unga kvinnans konsumtion  

Individer gör ofta inköp eller klär sig på ett visst sätt för att visa sin grupptillhörighet. De drar 
sig ofta till märken och produkter som kännetecknar deras  identitet. Produkten kan även 
påminna individen om hennes position i samhället. Därför kan den unga kvinnans tankar om 
hennes egen identitet påverka hur hon konsumerar och även hur hon reagerar på reklam. 
(Langner, Hennigs & Wiedmann 2013). Individer använder ofta inköp och användandet av 
specifika varumärken för att behålla eller förbättra självbilden (Bosnjak & Brand 2008). Detta 
stöds också av Jurgensen & Guesalaga (2018) som förklarar att konsumenters innovativitet 
kopplas med variabler som njutbar motivation på shopping, impulsivitet och sökandet efter 
status. O'Shaughnessy &  O'Shaughnessy (2002) menar på att allt återspeglas i individernas 
självkänsla och sökandet efter tillhörighet. 

Ur det psykologiska perspektivet lyfter forskare upp behovet av att undersöka unga kvinnor i 
samband med konsumtion då det är psykologiskt centralt för kvinnor och deras självbild. 
Modet underlättar social integration och undvikande av mobbning (Isaksen & Roper 2012). 
Enligt Shi & Xie (2013) har konsumtion visat sig ha en negativ inverkan på individens 
mående. Hos unga kvinnor fortsätter konsumtionen att öka. Social framgång för unga kvinnor 
handlar ofta om social status och popularitet.  

Självkänsla är en drivkraft när det kommer till konsumtion, både när det gäller acceptans och 
refusering av produkter och märken. Självkänslan får individen att både konsumera och avstå 
från att konsumera produkter, märken och klädstilar. Det har visat sig vara en av de största 
drivkrafterna när det kommer till konsumentbeteende och individens beslutstagande. Individer 
använder kläder och mode för att visa vem de är och vem de inte är. Individen vill visa den 
bästa versionen av sig själv genom sina klädval (Banister & Hogg 2004). 
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3.3.1 Den unga kvinnans självbild  

Influencers inlägg kan leda till att följare får en viss tillfredsställelse. Det kan även leda till 
negativa känslor hos unga kvinnor som inte kan leva ett så pass lyxigt liv som influencers 
lever. Den negativa känslan som då uppkommer är avundsjuka (Chae 2018). En av de 
vanligaste stressfaktorerna, avundsjuka, kan kopplas till användningen av Facebook och 
sociala medier (Chow & Wan 2017). (ang, Park och Song (2016) definierar jämförelsen som 
en process av att tänka på en annan individ i relation till en själv. 

Chae (2018) uttrycker att det är en större risk att individer jämför sig med influencers som 
arbetar med att visa deras dagliga liv än med influencers som ger relevant information om 
specifika ämnen. Detta gör att följarna jämför sig med den senare typen av influencer till en 
mindre del. Det finns även underlägg för att vissa personlighetstyper jämför sig mer än andra. 
De unga kvinnor som tenderar att se sig själva som ett objekt är ofta väldigt självmedvetna. 
De bryr sig om vad människor tänker om dem och är mer benägna att jämföra sig med andra, 
i synnerhet influencers. I dagens samhälle jämför sig dock både den osäkra unga kvinnan och 
den kvinnan som är mer trygg i sig själv. Show och Wan (2017) menar också att individer som 
blir exponerade med idealiserade bilder på media är mindre nöjda med sina kroppar. Van Der 
Deen, Schwinghammer och Verkooijen (2011) uttrycker att unga kvinnor som är mer 
medvetna om sociala medier kan ha en bättre självbild trots att de exponeras med bilder på 
väldigt attraktiva människor. Dock finns det unga kvinnor som inte skiljer på media och 
verklighet, vilket kan utlösa en mer negativ självbild. 

Studien av Kleemans, Daalmans, Carbaat & Anschütz (2018) visar på att unga kvinnor som 
utsätts för retuscherade bilder på Instagram får en sämre självbild. Manipulerade bilder på 
sociala medier anses vara direkt skadliga gentemot unga kvinnor med dålig självbild. Enligt 
Chatard (2017) påverkar avundsjuka hur individer ser på sig själv. Unga kvinnor som utsätts 
för bilder på väldigt späda individer har visat sig skapa nervositet och förtvivlan över deras 
egen vikt. Feltman & Szymanski (2018) menar också på att idoliserade bilder på sociala 
medier också kan ge unga kvinnor en bild om hur de borde se ut. Det kan därför bidra till hur 
unga kvinnor styr sina kroppar.  

Avundsjukan byggs ofta upp på en falsk bild av att influencern har allt som den unga kvinnan  
själv inte har. Unga kvinnor jämför sig själva med influencers och upplever avundsjuka, vilket 
kan påverka individen negativt. De individer som frekvent tittar på influencers inlägg och har 
ett intresse i influencers vardagsliv jämför sina liv med deras och det är då känslan 
avundsjuka infinner sig. Även de med en hög självmedvetenhet och en låg självkänsla jämför 
sig med influencers och blir avundsjuka (Chae 2018). Sociala medier kan ofta ge individen 
negativa känslor som avundsjuka och depression, men det finns även belägg för att det kan ge 
individen positiva känslor som inspiration och optimism (Park & Bank 2018).  
  
Enligt ”The social comparision process” kan jämförelsen vara antingen positiv eller negativ. 
En positiv jämförelse kan hjälpa individerna att upprätthålla en positiv bild av sig själv. 
Negativ jämförelse kan hjälpa individen med självförbättring genom att de blir motiverade 
men det kan också vara skadligt då ens självbild kan bli hotad (Festinger 1954). 
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3.3.2 Konsumtionsångest  

Konsumtion av varor har visat sig hjälpa individer att hantera ångest. Människor har ett driv 
till att fortsätta sin existens och konsumtion kan vara en av faktorerna till driften (Audrin, 
Cheval & Chanal 2018). Människan är programmerad att överleva och förlänga sitt liv, och 
därmed hantera ångest (Burgin, Sanders, van Dellen & Martin 2012). Materialistiska individer 
är särskilt känsliga för påverkan och ångest kring sin självbild. De är även mer 
konsumtionsdrivna för att motverka den ångesten. Motverkan blir att leta efter prestigefyllda 
produkter med hög social status (Fournier & Richins 1991; Wang & Wallendorf 2006). Som 
tidigare nämnt har konsumtion visat sig ha en negativ inverkan på individens mående. Trots 
detta fortsätter konsumtionen att öka hos unga kvinnor. Människor som värderar ägodelar 
högt ser ofta materialism som en indikator på deras edgen och andras framgång (Shi & Xie 
2013). 

En annan aspekt på dagens konsumtionskultur och konsumtionsångest är att individer sällan 
får pauser från alla intryck. Mobiltelefoner gör det möjligt för individen att ständigt kolla 
flödet på sociala medier. Det individen kanske egentligen behöver är en paus från sociala 
medier och dess alla intryck. Mobiltelefoner ger marknadens aktörer en möjlighet att  direkt 
kommunicera ut nya produkter genom reklam, men också indirekt genom influencers som på 
internet visar vilka produkter de gillar och som individen behöver. I Sverige används i 
genomsnitt internet 24 timmar i veckan. En stor del av denna tid ägnas åt sociala medier där 
olika konsumtionsvaror exponeras dygnet runt som en del av människors liv och åtråvärda 
livsstilar. Ökningen av psykisk ohälsa under de senaste tio åren har varit dramatisk. För unga 
kvinnor är ökningen närmare 70 % mellan åren 2006-2016 (Internetstiftelsen 2017). Borg 
(2017) menar att det är svårt att konstatera vad ökningen beror på. Det tyder dock på att det 
handlar om livsvillkor och ångest. 

Rollen hos individen och dess personliga värderingar inom konsumtion är väl dokumenterat. 
Dock saknas dokumentation på konsumtionens roll genom självbilden och hur individens 
etiska beteende påverkas (Manchiraju & Sadachar 2014). Enligt Atulkar och Kesari (2017) 
uppfattar individen fler värden till att konsumera när de upplever sig som nöjda, som 
exempelvis vid en prissänkning av en produkt. Jones (2006) förklarar att tillfredsställelse är 
mer sannolikt inspirerad från nöjdhets- känslan. Tillfredsställelse spelar en viktig roll för att 
skapa lojalitet med individerna som konsumerar. Enligt Yuen och Chan (2010) är nöjdhet en 
attityd som hänvisar till de positiva känslorna gentemot ett varumärke. Thaichon och Quach 
(2015) betonar betydelsen av att skapa en nöjd kund för att möjliggöra behållning i de 
lönsamma segmenten. Detta sker genom att tillhandahålla tillfredsställelse hos kunden. Denna 
tillfredsställelse som sedan leder till ökad konsumtion kan vara lättare styrd vid en lägre 
självkänsla eller en sämre självbild.  
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4 Resultat och analys 

I detta kapitel kommer resultaten från den kvantitativa enkätinsamlingen presenteras och 
utvärderas. Sammanlagt samlades 241 svarsenkäter in i undersökningen. Tabeller och 
analyser som Pearsons korrelationsanalys och chi2-test genomförs i kapitlet för att titta på 
samband. Tabellerna och analyserna i kapitlet ligger till grund för att sedan tas upp i 
diskussionen och slutsatsen i kapitel 5 där hypoteserna om huruvida det finns ett samband 
mellan influencers inlägg, unga kvinnors konsumtion samt självbild diskuteras.  

4.1 Den unga kvinnan 

Alla respondenter är unga kvinnor mellan 20-30 år som studerar på universitet. Medelåldern i 
studien ligger på 24 år. Det är utvalda universitet och högskolor i Västra Götalands län som 
undersökts. Utifrån enkäten så svarar flest respondenter att de studerar i Borås på 
Textilhögskolan eller Högskolan i Borås. Minst andel av respondenterna studerar på Campus 
Varberg. 

Studien visar att av respondenterna som deltog så bor majoriteten i Göteborg. Lite mindre än 
hälften av respondenterna är utspridda i Borås, Varberg och just utanför nämnda städer. Alla 
respondenter bor i Västra Götalands län. 

4.2 Unga kvinnors närvaro på sociala medier 

De unga kvinnorna som studerades i undersökningen är väldigt aktiva på sociala medier. 
Störst är användningen av Instagram som hela 93,8 % använder sig av. Sedan följer 
användningen av facebook, snapchat, bloggar och andra forum i den ordningen. 

Majoriteten av respondenterna använder sociala medier under 2-4 timmar per dag. Därefter 
kom 0-2h. Samtidigt går det inte att ignorera att 15,4% använder sociala medier mellan 4-6 
timmar per dag och att 2,9% vilket motsvarar 7 personer befinner sig på sociala medier i mer 
än 6 timmar per dygn.  

Den största delen av de unga kvinnorna ansåg sig följa mellan 0-5 influencers på Instagram 
men det var också hela 21,7% som följer mellan 5-10 influencers. Av respondenterna anser 
40% att deras humör ibland förändras efter att ha varit inne på en influencers hemsida vilket 
påvisar influencers påverkan på individen. Det är dock enbart ett fåtal som ofta eller mycket 
ofta anser sig få en förändrad sinnesstämning. 18,3% anser att deras humör aldrig förändras 
och 33,3% menar att deras humör sällan förändras efter att ha varit inne på en influencers 
hemsida. 
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4.3 Unga kvinnors köpbeteende 

I undersökningen spenderar 36,9% mellan 500-1000kr på kläder under en månad vilket är det 
svarsalternativet som flest respondenter fyllde i. Majoriteten av respondenterna med hela 
80,1% spenderar mellan 0-1500kr kläder i månaden. Flertalet unga kvinnor spenderar mer än 
så. 19,2% spenderar 2000kr eller mer. 

Klassaspekter är ett återkommande fenomen i alla delar av konsumtion och konsumtionshets. 
Respondent 2 skriver om den konsumtionshets och ångest som är kopplat till influencers. 

Ja! Jag tror framförallt att problemet bottnar i klass aspekten. Den livsstil som majoriteten av 
Sveriges influencers har förutsätter att en har mycket pengar. Det visar en väldigt smal bild 
av vad som är ett ”gott liv” och det säger mycket om svenska samhället och medel/övre 
medelklass-normen som råder här. Jag tror definitivt att känslan av omöjlighet/hopplöshet 
infinner sig hos många (framför allt unga tjejer) och skapar en ångest och kanske till och med 
otillräcklighetskänslor. 
      Anonym respondent 2 i enkätundersökning 

Tabell 4.3.1 Varumärke 

I tabell 4.3.1 ser vi att en största delen av respondenterna anser att varumärket är av ganska 
stor vikt vid införskaffning av modevaror. Det finns också flertalet som anser att det är viktigt 
eller mycket viktigt.  
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Tabell 4.3.2 Ångest av märkeskläder 

 

Trots att det är så pass viktigt för många av respondenterna ser vi i tabell  4.3.2 att den största 
andelen av respondenterna på 46,1 % aldrig får ångest av att inte ha råd med märkeskläder 
och därefter får 28,1 % sällan ångest. Dock medger 15,8% att de ibland faktiskt får ångest av 
det och det finns även en andel som ofta eller väldigt ofta får ångest av att inte ha råd med 
märkeskläder. För att undersöka om det fanns ett samband mellan vilken stad individen är 
bosatt i och ångestgraden av att inte ha råd att konsumera märkeskläder så gjordes två chi2-
test för att undersöka hypoteserna.  
  
H0: Det finns inget samband mellan vilken stad studenten bor i och ångest av att inte ha råd 
med märkeskläder 
  
H1: Det finns ett samband mellan vilken stad studenten är bosatt i och ångest av att inte ha 
råd med märkeskläder 
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Tabell 4.3.3 Korstabell 

Tabell 4.3.4 Chi2-test 
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Av tabell 4.3.4 framgår att vi har en frihetsgrad  (df) på 12 och en signifikantnivå på fem  
procent.  Det kritiska värdet blir då 21,03. Eftersom värdet från chi2-testet (10,23) ligger 
under det kritiska värdet, förkastas hypotesen. Detta innebär att det inte finns ett samband 
mellan variablerna och h1 förkastas. Vi kan därför inte säga att det finns ett samband mellan 
vilken stad studenten bor i och ångest av att inte ha råd med märkeskläder. 

4.4 Influencers påverkan vid klädkonsumtion 

Tabell 4.4.1 Köp via influencers 

Efter vår enkät analyserats visade det sig att mer än 80% av de unga kvinnorna klickar sig 
vidare till produkter eller tjänster som influencers lägger upp. Det är även en stor del av dessa 
som ibland köper något som de sett på en influencers hemsida vilket kan ses tabell 4.4.1. 
Enbart 9,6% säger sig aldrig köpa någonting som de sett via en influencer. Störst andel på 

31,5% köper ibland någonting som de sett på en influencers hemsida.   
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Tabell 4.4.2 Shoppingsug 

 

I tabell 4.4.2 ser vi att de flesta av de unga kvinnornas shoppingsug ökar delvis på 28,1% efter 
att besökt en influencers hemsida. Det är enbart 13,9% som inte anser att deras önskan om att 
konsumera påverkas av influencers. Om vi jämför de 31,5% i tabell 4.4.1 som ibland köper 
något de sett på en influencers hemsida med tabell 4.4.2 där 28,1% anser att deras 
shoppingsug delvis ökar efter att ha besökt en influencers hemsida så stämmer resultaten 
överens med varandra.  

I den öppna frågan trycker många av respondenterna på hur prylar exponeras och hur 
influencers vill öka konsumtion och locka individen till att ha samma produkter som 
influencers själv har.  

Ja! De visar upp ett liv utan fel och skriver under för att du ska vilja ha samma sak, och 
därefter berättar de var du kan köpa saker som kan ta dig närmare den drömmen. Nuförtiden 
är det ofta så lättillgängligt att bara ”swipa upp” för att komma till den specifika 
shoppingsidan el dyl, det finns liksom ingen ursäkt att inte ta sig dit. Det finns heller aldrig 
något klassperspektiv hos dessa influencers, de bara pratar om att ”här kan du köpa detta” 
och ”detta köpte jag här, gör det du med!”, och förutsätter att det aldrig är ett problem för 
besökarna. 
      Anonym respondent 4 i enkätundersökning 
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Tabell 4.4.3 Korstabell 
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För att undersöka om det fanns ett samband mellan influencers och klädkonsumtion valde vi 
att först göra en korstabell (se tabell 4.4.3) och att sedan genomföra Pearsons 
korrelationsanalys. 

H0: Det finns inget samband mellan hur många instagram-influencers respondenten följer 
och hur mycket pengar hon lägger på kläder under en månad 
  
H1: Det finns ett samband mellan hur många instagram-influencers respondenten följer och 
hur mycket pengar hon lägger på kläder under en månad 

 Som oberoende variabel valde vi att ha hur många instagram-influencers enkät-respondenten 
följer. Vidare valde vi att som beroende variabel titta på hur mycket pengar individen lägger 
på kläder under en månad. 

Tabell 4.4.4 Pearsons korrelationsanalys 

Tabell 4.4.4 visar en genomförd pearsons korrelationsanalys. Där påvisar R-square att 10,1% 
av variationen är hur mycket pengar som spenderas på en månad och kan förklaras av hur 
många instagram-influencers man följer. Vi kan alltså säga att det finns ett samband. Det kan 
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vi även se under ANOVA där det är ,000 i signifikans vilket är under 050. Det  innebär att det 
finns ett signifikant samband. Coefficients är möjligen den mest intressanta delen att titta på. 
Den visar på vad som händer med klädkonsumtionen om vi ökar en nivå med hur många 
instagram-influencers som följs. Om vi ökar hur många instagram-influencers som följs med 
ett steg så kan vi utläsa att klädkonsumtionen ökar med 0,361. Vi kan även där se att det finns 
signifikans och därmed ett signifikant samband mellan hur mycket pengar individen 
spenderar på kläder och hur många instagram-influencers den följer. Därmed förkastas inte 
h1.   

4.5 Unga kvinnors självbild 

Information och vikten av att veta vad som är rätt är en del av influencers arbete. Respondent 
3 uttrycker att hon själv inte ser någon anledning till att följa influencers som inte får följaren 
att må bättre. Respondenten ifrågasätter också varför vi inte kommit längre och att hetsen 
känns gammal.  

Förutom just influencern som tjänar pengar på att andra konsumerar efter dem och går in på 
deras sociala medier. Det finns, enligt mig, ingen som helst anledning att följa dessa personer, 
om de inte vill förmedla något som får människor att MÅ bättre. Vi inspireras och informeras 
om vilka kläder som är ”inne” tillräckligt bara genom att gå ut på gatan, se på reklam, gå in 
i en butik osv. Det är 2018, har vi inte kommit längre än att fortsätta med den hets som vi sett 
i flera på påverkat ungas självkänsla? Nepp, för alla vill tjäna pengar, oavsett hur de 
påverkar människor. Det bästa man kan göra, återigen enligt mig, är att sluta ge 
uppmärksamhet till dessa personer och minska konsumtionen, börja tänka lite på hur miljön 
påverkas av konsumtionshets. 
      Anonym respondent 3 i enkätundersökning 

Vikten av att följa de senaste trenderna är enbart delvis viktigt för de unga kvinnorna. Endast 
5,9 % ansåg att det var väldigt viktigt att följa de senaste trenderna. 24,2% av de unga 
kvinnorna tyckte att det var ganska viktigt att följa de senaste trenderna och störst andel på 
38,1% tyckte att det delvis var viktigt. 22,5% tyckte att det var viktigt till en liten del medans 
9,3% inte alls ansåg det som viktigt. Den absoluta majoriteten av de unga kvinnorna på 72,9% 
ansåg inte att de konsumerar för att uppnå status eller popularitet.  

Av respondenterna uttrycker 2,1% att de har en mycket dålig självkänsla och därefter anser 
10,1 % att deras självkänsla är dålig. De flesta av de unga kvinnorna har svarat att deras 
självkänsla är medelmåttig på 37,4% eller bra på 38,7%. 11,8% anser att deras självkänsla är 
mycket bra. 

4.6 Influencers påverkan på unga kvinnors självbild 

Respondenterna uttrycker oro för influencers påverkan på unga kvinnors självbild under den 
öppna frågan. En oro om ouppnåeliga ideal och bidrag till konsumtionshets, ångest, 
ätstörningsproblematik, träningshets, karriärhets och fler därtill. 
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Ja, tyvärr. Jag tror dessvärre att det är svårt att som influencer vara inspirerande utan att 
påverka personer, kanske framförallt i lite yngre åldrar, negativt på så vis att en jämför sig 
med dem utifrån det liv de framställer att de lever på Instagram. Tror tyvärr att det kan leda 
till ouppnåeliga ideal som riskerar att bidra till just konsumtionshets, ångest, 
ätstörningsproblematik, träningshets, karriärshets osv. Sen finns det självklart en del 
influencers som bidrar till motsatsen genom att visa upp andra typer av livebilder och ideal 
men de är nog lite för få. 
      Anonym respondent 5 i enkätundersökning 

I frågan “Till vilken grad jämför du dig med influencers” svarade 39,6% av respondenter att 
de enbart jämför sig till en liten del. Ytterligare 27,2% respondenter svarade att de inte alls 
jämför sig med influencers. Utifrån avläsning av resultatet så jämför sig 72,8 % , det vill säga 
störst del av de unga kvinnorna med influencers, detta exkluderar de som svarade inte alls på 
frågan. I följdfrågan “Om du jämför dig med en influencer du beundrar, känner du dig mer 
eller mindre attraktiv” svarade 45,3% att de är neutrala i frågan, de känner sig varken mer 
eller mindre attraktiva. Majoriteten av respondenterna med 53,4% känner sig mindre eller lite 
mindre attraktiva i jämförelse med influencer. Enbart 1,3% av de unga kvinnorna svarade att 
de kände sig lite mer attraktiva i jämförelse med influencers. 58,1 % av individerna upplever 
att influencers liv är ouppnåeligt medan 22,4 % tycker att det inte är ouppnåeligt. 

Respondent 6 uttrycker att överdoseringen av influencers och händelserna i deras liv kan få 
individen att ifrågasätta sig själv. 

Absolut! Min upplevelse är att människor tar in information från flera influencers, någon 
reser, en annan shoppar exklusiva prylar, en annan har ett fint hus, en annan har perfekta 
barnkalas, en annan vältränad. Och kvar är mottagaren med upplevelsen att "alla har det så 
bra", fast det är olika människor som prioriterar olika saker. 
     Anonym respondent 6 i enkätundersökning 

Den största andelen av respondenterna känner inte alls med 39,4% eller till en liten del med 
29,9% avundsjuka mot influencers. Av respondenterna anser 19% att de delvis känner 
avundsjuka mot influencers. Just över 11,7% anser att de är väldigt eller till en stor del är 
avundsjuka på influencers.  
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Tabell 4.6.1 Korstabell 

Tabell 4.6.1 visar en korstabell där vi tittat på samband mellan frågorna “När du konsumerar 
gör du det för att uppnå status/ popularitet?” och “Efter att du läst/ tittat på bilder på 
influencers, händer det att du klickar dig vidare till produkter eller tjänster?”. Vi kan här se att 
12,7% av de som klickar sig vidare till produkter och tjänster även konsumerar för att uppnå 
status eller popularitet. Vi kan även se att 14% av de som inte klickar sig vidare till produkter 
och tjänster konsumerar för att uppnå status eller popularitet. Därmed råder ingen större 
skillnad. 

Av de som konsumerar för att uppnå status eller popularitet så är det 80,6% som klickar sig 
vidare till produkter eller tjänster. Av de som inte konsumerar för att uppnå status eller 
popularitet så är det 80,1% som klickar sig vidare till produkter eller tjänster. Vi kan därmed 
inte säga att det finns något större samband mellan att klicka sig vidare via influencers och att 
konsumera för att uppnå popularitet.  
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Tabell 4.6.2 Korstabell 

Utifrån en korstabell (se tabell 4.6.2) har vi undersökt om det finns något samband med 
frågorna “Om du jämför dig med en influencer du beundrar, känner du dig mer eller mindre 
attraktiv?” och “Hur bra skulle du uppskatta att din självkänsla är?”. I denna korstabell är 
fråga 1 beroende och fråga 2 oberoende.  Båda frågorna är intervall med spann mellan 1-5, 
där 5 är mest positivt. I korstabellen kan vi se att flest individer svarat neutralt på fråga 1 och 
bra eller medelmåttigt på fråga 2. Flest svar korsas i  mitten av tabellen.  

!31



Tabell 4.6.3 Pearsons korrelationsanalys 

Efter korstabell 4.6.2 gjordes en korrelationsanalys (tabell 4.6.3) för att undersöka om det 
finns ett samband. Under R-square kan vi se att 9,4% av variationen av hur attraktiv 
respondenten känner sig i jämförelse med influencers kan förklarar med hur god individens 
självkänsla är. Analysen är endast signifikant om sig-värdet i Coefficients är under 0,05 vilket 
den i tabellen är. Under coefficients kan vi utläsa 0,29 vilket innebär att om vi ökar hur bra 
respondenterna anser att deras självkänsla är med ett steg så uppfattar de sin egen attraktion i 
jämförelse med influencers med 029. Vi kan även där se att signifikansen är 000. Vi kan 
därmed säga att det finns ett signifikant samband mellan de unga kvinnornas självkänsla och 
hur attraktiv de känner sig i jämförelse med influencers. Därmed förkastas inte h1.  

Den öppna frågan “Tror du att influencers leder till en ökad konsumtionshets och ångest? 
Motivera gärna!” besvarades av 219 av respondenterna. Utav dessa 219 svarade 2 nej, 3 vet ej 
och resterande 214 svarade ja varav ungefär hälften med en utökad motivering. 97,7 % av 
respondenterna i den öppna frågan tycker att influencers har ett ansvar och att de leder till en 
ökad konsumtionshets och ångest. Många av de respondenterna ser även ett stort ansvar som 
ligger på influencers gentemot dagens unga kvinnor och även miljön. Nedan följer ett av 
svaren på den öppna frågan om hur exponering och filtrering ofta blir snedvridet och hur 
dessa tendenser kan påverka negativt.  
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Då vi ständigt blir exponerade för intryck där filtrering av det 'vardagliga' på något sätt blir 
snedvridet, tror jag att det absolut finns tendenser till att påverkas negativt. Jag upplever 
själv när jag inte är så aktiv på sociala medier att min livskvalité går upp då jag inte jämför 
mig (medvetet eller omedvetet) med andras liv. Jag blir mindre ytlig men jag känner att jag 
också om användare av sociala medier har en skyldighet gentemot mig själv att sålla vad jag 
vill ha i mitt flöde och inte. 
      Anonym respondent 1 i enkätundersökning 
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5 Diskussion 

För att besvara våra forskningsfrågor om huruvida det finns ett samband mellan influencers  
inlägg, unga kvinnors självbild samt konsumtion kommer tabeller och analys från föregående 
kapitel att diskuteras. De kommer även att sättas i förhållande till tidigare forskning som 
återfinns i den teoretiska referensramen. Slutligen kommer vi att besvara om 
huvudhypoteserna nedan förkastas eller inte.  

H0: Det finns inte ett samband mellan influencers inlägg och unga kvinnors självbild 
H1: Det finns ett samband mellan influencers inlägg och unga kvinnors självbild 

H0: Det finns inte ett samband mellan influencers inlägg och unga kvinnors konsumtion 
H1: Det finns ett samband mellan influencers inlägg och unga kvinnors konsumtion 

Çakýr, Çakýr, och Eru (2013) , Veirman, Cauberghe och Hudders (2017) uttrycker att sociala 
medier utgör en otroligt stor del av unga kvinnors liv. Veirman, Cauberghe och Hudders 
(2017) menar att dagens unga kvinnor spenderar mer tid än någonsin på sociala medier vilket 
tydligt framgår i vår undersökning där majoriteten av respondenterna använder sociala medier 
omkring 2-4 timmar per dag. Precis som flertalet av respondenterna i enkäten kan vi se 
oroväckande på hur mycket skärmtid som spenderas. Unga kvinnor lägger mer och mer tid på 
sociala medier och närvaron på digitala plattformar eliminerar tid som skulle kunna läggas på 
andra saker. 

Det som kan ifrågasätts i analysen är hur de flesta enbart följer 0-5 influencers med en så stor 
aktivitet på sociala medier. Detta anser vi kan ha berott på att enkätfrågan varit otydlig. Det 
kan bero på att det funnits en brist på information om vad en influencer räknas som, och 
därmed blivit för diffust för respondenten att avgöra. Det kan även vara så att individen inte 
följer en specifik influencer men regelbundet besöker influencerns hemsida på sociala 
medier.   

De flesta av kvinnorna i undersökningen belyser vikten av rätt varumärke när de konsumerar 
modevaror. Detta diskuteras även i tidigare studier där Langner, Hennigs och Wiedmann 
(2013), Bosnjak och Brand (2008) samt Banister och Hogg (2004) beskriver att individer ofta 
gör inköp för att visa social status. De säger vidare att individen ofta dras till märken och 
produkter som uttrycker vilken social grupp de tillhör. Individen använder inköp av specifika 
varumärken för att bibehålla eller förbättra bilden av sig själva. Även Brydges & Hracs 
(2018) talar om detta ur ett företagsperspektiv och menar på att varumärken trycker på 
immateriella aspekter så som symboliskt värde och identitet för att generera värde och 
varumärkeslojalitet. Soler (2017) skriver att en idealiserad identitet skapas kring en produkt 
när en influencer, som har alla egenskaper som vi önskar oss, kopplas ihop med ett visst 
varumärke eller produkt. Detta kan även kopplas ihop med Langer, Hennings och Wiedman 
(2013) samt Bosnjak och Brand (2008) tidigare uttalanden. Ghidotti (2017) talar om 
användningen av sociala medier för att förstärka ett varumärkes innehåll och fördubbla 
exponeringen. Vi ser på det som att konsumtionen hos unga kvinnor är starkt ihopkopplad 
med deras självbild. Detta kan även leda till ångest för de unga kvinnorna. Den största 
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andelen av de unga kvinnorna anser inte att de får ångest av att inte ha råd med märkeskläder. 
Det framgick dock i vår analys att 15,8%  ibland fick ångest av det och även en andel som 
ofta eller väldigt ofta ansåg att det var ångestframkallande. Den delen av studien väcker 
diskussion om  existens av sinnesstämning genom att konsumera, eller att inte konsumera. 
Fournier och Richins (1991) understryker detta och menar även på att individen ofta 
konsumerar för att motverka ångest. Även Isaksen och Roper (2012) menar på att det är ett 
sätt att passa in i samhället. Unga kvinnor kan finna det ångestframkallande att inte ha råd 
med märkesvaror, och agerandet för att motverka ångesten är ökad konsumtion. Corniani 
(2011) menar att individer som bor i städer lägger mer tid och pengar på shopping. En av 
anledningarna till detta är att städer ofta ger individen större valmöjligheter för att konsumera. 
Vi tror att om det finns kapital för att kunna konsumera för att dämpa ångest så är det en 
metod som individen kan komma att ta till. 

Zietek (2016), Veirman, Cauberghe och Hudders (2017) påvisar att användningen av 
influencers och sociala medier inom klädbranschen växer för att nå individer och direkt 
påverka deras beslut. Veirman, Cauberghe och Hudders (2017) säger att företag genom 
influencers och sociala medier marknadsför sig på det mest effektiva sättet för att nå 
potentiella kunder. Resultatet av vår analys visar att nästan alla av respondenterna klickar sig 
vidare till produkter eller tjänster som influencers lägger upp. Nästan alla av dessa köper 
någon gång något som de sett på en influencers hemsida och en stor del av respondenterna 
anser att deras vilja att konsumera ökar efter de sett inlägg av influencers. De unga kvinnorna 
uttrycker även detta i den öppna frågan och menar på att influencers vill öka konsumtion och 
locka individen till att ha samma produkter som influencern själv har. Detta bekräftar både 
Zietek (2016), Veirman, Cauberghe och Hudders (2017) teori om att marknadsföring via 
influencers är otroligt effektivt. 

Soler (2017), Jurgensen och Guesalaga (2018) uttrycker att inköp av kläder är ett sätt för oss 
att uttrycka gruppidentitet och samhörighet. För unga kvinnor blir det desto svårare att motstå 
det socialt åtråvärda. När det kommer till unga kvinnors konsumtion var det i vår analys 
mindre än 10 procent som inte anser att det är viktigt att följa de senaste trenderna.  De allra 
flesta unga kvinnor anser att det finns en viss dragning till att följa trenderna. Från vår analys 
är att följa trender ett sätt att uttrycka gruppidentitet och samhörighet. Därmed stämmer Solers 
(2017) teori överens med våran. Den absoluta majoriteten av de unga kvinnorna uttrycker att 
de inte konsumerar för att uppnå status eller popularitet. Detta kan ses som motsägelsefullt. 
Det är möjligt att unga kvinnor inte är medvetna om varför de konsumerar. Samtidigt kan det 
även vara så att de unga kvinnorna vill följa trender, men samtidigt inte anser att de 
konsumerar för att uppnå status eller popularitet. Resultatet kunde även ha varit annorlunda 
med ett annat ordval i enkätfrågan. Popularitet och social status kan betraktas som något 
negativt och det är därför även rimligt att så många svarade nej på frågan.  

Svt (2018) uttrycker att influencers påverkar köpprocessen samt hur vi idag styrs av att 
ständigt köpa produkter. Dem menar att självkänslan i köpprocessen blir en motivations-drift 
för att konsumera, acceptera eller avvisa produkter. Jones (2001) säger, som nämnts tidigare i 
studien, att problemet ligger i att unga kvinnor lägger för stor vikt på att jämföra sig och 
upprätthålla krav som anses vara idealet. I vår studie ansåg över 70 procent av respondenterna 
att de till någon del jämför sig med influencers. Av dessa ansåg majoriteten att det känner sig 
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mindre eller lite mindre attraktiva i jämförelse med influencers. Samtidigt anser majoriteten 
av de unga kvinnorna att bilden av influencern är ouppnålig. Detta blir en dubbelmoralisk 
fråga då individen strävar efter att efterlikna något som inte kan uppnås. Van Der Deen, 
Schwinghammer och Verkooijen (2011), Kleemans, Daalmans, Carbaat och Anschütz (2018) 
menar på att många unga kvinnor inte skiljer på media och verklighet vilket kan utlösa en mer 
negativ självbild. Lite under 40 procent av respondenterna anser att de aldrig känt någon form 
av avundsjuka gentemot influencers. Däremot har 60 procent någon gång upplevt avundsjuka 
gentemot influencers. Chae (2018) menar att det är en form av avundsjuka som byggs upp 
som en falsk bild av influencers. Denna avundsjuka kan i sin tur påverka den unga kvinnans 
syn på sig själv negativt. Detta bekräftas också av Chatard (2017). De unga kvinnorna i vår 
undersökning ansåg att deras humör ibland förändrades till det negativa då de sett ett inlägg 
av en influencer. Detta väcker en debatt kring hur stor makt en influencer i dagens samhälle 
besitter till att påverka individens mående samt självbild. Det blir ohälsosamt att ständigt låta 
påverkan från yttre digitala inlägg vara ledande för ens välmående. 

Majoriteten av de unga kvinnorna att bilden av influencern är ouppnålig. Detta blir en 
dubbelmoralisk fråga och debatt då individen strävar efter att efterlikna något som inte kan 
uppnås. Van Der Deen, Schwinghammer och Verkooijen (2011), Kleemans, Daalmans, 
Carbaat och Anschütz (2018) menar på att många unga kvinnor inte skiljer på media och 
verklighet vilket kan utlösa en mer negativ självbild. Chae (2018) menar att det är en form av 
avundsjuka som byggs upp som en falsk bild av influencers. Denna avundsjuka kan i sin tur 
påverka den unga kvinnans syn på sig själv negativt. Detta bekräftas också av Chatard (2017). 
Kvinnorna i vår undersökning anser att deras humör förändras till det negativa då de sett ett 
inlägg av en influencer, detta väcker debatt kring hur stor makt en influencer i dagens 
samhälle besitter. Makten att påverka individens mående samt självbild. Det blir ohälsosamt 
att ständigt låta påverkan från yttre digitala inlägg vara ledande för ens välmående. 
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6 Slutsats 

Vi drar slutsatsen att det känns osannolikt att unga kvinnor kan undvika att bli påverkade av 
innehållet på sociala medier då en så pass stor del av deras tid läggs där. De unga kvinnorna 
använder sig till störst del av Instagram på sociala medier vilket även stämmer överens med 
vad Veirman, Cauberghe och Hudders (2017), Kleemans, Daalmans, Carbaat och Anschütz 
(2018) samt Rose (2012) påvisar i sina studier.  

Hypotesen för den korrelationsanalys som gjordes för att undersöka om det fanns ett samband 
mellan influencers inlägg och unga kvinnors självbild förkastades inte. Då det finns ett 
samband är vår slutsats även att den andra huvudhypotesen, att det finns ett samband mellan 
influencers och unga kvinnors självbild inte heller förkastas. Denna slutsats stämmer överens 
med Perloff (2014) som menar att det interaktiva formatet och innehållet på sociala medier 
kan bidra till negativa jämförelser som direkt påverkar individens självbild. 

I undersökningen testade vi även för att se om det fanns någon variation i städerna gällande 
ångest-graden av att inte ha råd att konsumera märkeskläder. Vi kom fram till att inte fanns ett 
samband och därmed är det oberoende av vilken stad den unga kvinnan är bosatt i. Därmed 
kom vi inte fram till samma slutsats som Coriani (2011).  

Influencers inlägg har en stor påverkan på individens köpbeslut och att det även leder till en 
ökad konsumtion. Därmed stämmer vår analys väl överens med vad tidigare forskare kommit 
fram till. För att mer grundligt undersöka detta samband genomförde vi även en 
korrelationsanalys som visade på att det fanns ett samband mellan hur många 
instagraminfluencers individen följer och hur mycket pengar hon spenderar på kläder. På 
grund av detta anser vi att vår huvudhypotes om det finns ett samband mellan influencers 
inlägg och unga kvinnors konsumtion definitivt bekräftas. 

Genom analysen anser vi att vi fick svar på huvudhypoteserna som tidigare presenteras. Det 
finns ett samband mellan influencers inlägg och unga kvinnors självbild. Det finns även ett 
tydligt samband mellan influencers inlägg och unga kvinnors konsumtion. Därmed anser vi 
att studien påvisar att en influencers inlägg har en otroligt stor inverkan på unga kvinnor i 
dagens samhälle.  

Vi tror att anledningen till varför dagens unga kvinnor har en negativ självbild delvis kan bero 
på den exponering och verklighetsfrånvända bild i de inlägg som läggs upp på sociala medier. 
Detta kan i sin tur leda till ökad konsumtion. I kontrast till detta fanns det även resultat i 
analysen som tyder på att det även finns välmående unga kvinnor på sociala medier. Deras 
perspektiv och  framtidsvisioner är att exponeringen på sociala medier kan tänkas se 
annorlunda ut i framtiden och ha en mer positiv framtoning där det finns större acceptans och 
nyanserad normbild.  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7 Förslag till vidare forskning 

I föregående kapitel konstaterade vi att finns ett samband mellan influencers, dålig självbild 
och konsumtion. Vi gjorde en kvantitativ undersökning med enkäter som forskningsmetod. 
Därför ser vi att det skulle vara önskvärt att genomföra en kvalitativ studie inom samma 
ämne. Vi anser det önskvärt att genomföra intervjuer och på så sätt få en mer djupgående 
analys av unga kvinnors konsumtion, självbild och hur influencers påverkar dessa.  

För att säkerställa vårt resultat vore det även av intresse att göra en studie på en större 
målgrupp. Här finns det flertalet möjligheter. Det finns bland annat utrymme för att 
genomföra undersökningen i hela Sverige, på båda könen, på individer som inte enbart 
studerar och på ett större åldersintervall. Man hade även kunnat undersöka en yngre målgrupp 
och undersöka om dessa blir mer påverkade av influencers än vår målgrupp som har varit 
kvinnliga studenter.  

Vi tror även att det finns utrymme för att undersöka om det finns verktyg som man kan ta till 
för att minska influencers negativa påverkan på konsumenter. Just detta tror vi är av intresse 
då vår studie har visat att flertalet individer är kritiska till influencers och dess påverkan. För 
att influencers därför ska kunna överleva som fenomen och inspirera andra krävs det kunskap 
om hur de kan påverka individerna positivt. 
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