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Abstract  

The qualitative study “Måste jag köpa det jag ser?” by Madeleine Ohlson and Akvile 

Paulaityté is made to investigate the effects of Instagram on fashion- and beautyconsumption 

and the ego image of individuals. In the Swedish society the government sees consumption as 

a problem, and that it should decrease because of the high consumptionlevel. According to 

Dag Kättström social media affects everydaylife of individuals and their relations because of 

the frequent use. The research of Instagram by Mendelsons and Papacharissis (2011) reveals 

the possibility for individuals to display their identity and create an image. During this study 

seven semistructured interviews were made with students from Södertörn University and the 

material was analyzed through Goffman’s dramaturgic perspective and the 

consumptiontheory of Bauman. The outcome of the study shows that students that frequently 

use Instagram gets a need to see frequent newsfeed updates and the students with a beauty- 

and fashioninterest follow beauty- and fashioninspired users to find new trends and create 

productposts. The effects of Instagram on the ego image is low according to the students 

because of their high self-esteem. They though feel they are affected by their feel of 

insufficiency from Instagramposts regarding beauty- and fashionproducts and appearance 

standards.  
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Sammanfattning  

Den kvalitativa studien “Måste jag köpa det jag ser?” av Madeleine Ohlson och Akvile 

Paulaityté beskriver Instagrams påverkan på skönhets- och modekonsumtion och individers 

självbild. I det svenska samhället upplevs konsumtion som ett problem enligt regeringen som 

anser att konsumtionen bör minska då individer köper för mycket produkter. Enligt Dag 

Kättström kan sociala medier påverka individers vardag och relationer då medieformen ofta 

används. Mendelsons och Papacharissis forskning kring Instagram (2011) visar individers 

möjlighet att påverka uppvisandet av sin identitet och skapa en önskad image. Syftet med 

studien är att undersöka hur Instagram påverkar unga kvinnliga studenters konsumtion och 

självbild. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med 7 studenter från Södertörns 

högskola och det empiriska materialet analyserades genom Goffmans dramaturgiska 

perspektiv och Baumans konsumtionsteori. Resultatet av studien visar att studenter som ofta 

använder Instagram upplever ett behov av ständig nyhetsuppdatering och studenterna med ett 



 
 

mode- och skönhetsintresse följer mode- och skönhetsinriktade konton för att informeras om 

trender samt exempelvis skapa produktinlägg. Instagrams påverkan på självbilden upplevs 

enligt studenterna vara låg då de upplever sig ha en bra självkänsla. De anser sig däremot 

påverkas så att de ibland kan känna sig otillräckliga på grund av instagraminlägg rörande 

mode- och skönhetsprodukter och olika utseendenormer.  

 

Nyckelord: Instagram, likes, självbild, konsumtion, skönhetsprodukt, modeprodukt 

 

Populärvetenskaplig sammanfattning 

Denna studie belyser Instagrams påverkan på unga kvinnors inköp av produkter samt om och 

hur deras självbild påverkas av Instagram. Under denna studie intervjuades 7 kvinnliga 

studenter från Södertörns högskola. Tidigare forskning har visat att människor kan välja visa 

upp en utvald sida av sig själva på Instagram och skapa en tillhörighet till en viss grupp av 

individer i samhället. Vår studie visar att studenter som använder Instagram flera gånger per 

dag påverkas mer av det än de som använder Instagram få gånger dagligen. Detta då de vill 

vara uppdaterade och inte missa någon viktig information. Resultatet visade även att 

studenter som använder sig mer av Instagram är mer mode- och skönhetsintresserade vilket 

kan leda till mer inköp av produkter som de har upptäckt på Instagram. Självbilden hos 

studenterna förändras inte så mycket av Instagram enligt dem själva men att de kan känna sig 

otillräckliga av bildinläggen som de har sett på instagramflödet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Innehållsförteckning 
1 Introduktion ....................................................................................................................... 1-2 

1.1 Disposition .................................................................................................................... 2-3 

2 Syfte och frågeställningar..................................................................................................... 3 

3 Tidigare forskning ................................................................................................................ 4 

3.1 Sociala medier .................................................................................................................. 4 

      3.2 Instagram och identitet ................................................................................................ 4-5 

        3.3 Konsumtion .................................................................................................................. 5 

4 Teori ....................................................................................................................................... 6 

4.1 Bauman ............................................................................................................................. 6 

       4.1.1 Konsumism ................................................................................................................ 6 

          4.1.2 Konsumtionssamhället ......................................................................................... 6-7 

    4.2 Goffman ........................................................................................................................ 7-8 

    4.2.1 Dramaturgiska perspektivet ....................................................................................... 8 

       4.2.2 Fasaden ................................................................................................................... 8 

          4.2.3 Regioner .............................................................................................................. 8 

             4.2.4 Motivering till val av teoretiskt ramverk .......................................................... 9 

5 Metod ................................................................................................................................... 10 

5.1 Urval ............................................................................................................................... 10 

5.2 Avgränsning ............................................................................................................... 11 

   5.3 Metodkritik .............................................................................................................. 11 

      5.4 Forskningsetik ................................................................................................. 11-12 

         5.5 Tillförlitlighet ............................................................................................... 12-13 

            5.6 Praktiskt genomförande ............................................................................. 13-14 

6 Resultat och analys ............................................................................................................. 15 

6.1 Instagram ........................................................................................................................ 15 

6.1.1 Användning ............................................................................................................. 15 

   6.1.2 Påverkan av Instagram .................................................................................... 15-16 

      6.1.3 Inspiration ..................................................................................................... 16-21 

6.2 Konsumtion av skönhets- och modeprodukter ............................................................... 21 

       6.2.1 Uppfattning kring konsumtion ................................................................................. 21 

          6.2.2 Konsumtionsmönster ............................................................................................ 22 

             6.2.3 Anledning till konsumtion och inköp ................................................................ 22 

                6.2.4 Inspiration och påverkan ............................................................................ 23-26 

6.3 Självbild ............................................................................................................................. 26 



 
 

      6.3.1 Syn på utseendenormer ........................................................................................ 26-27 

         6.3.2 Självförtroende .................................................................................................. 27-28 

            6.3.3 Andra individers uppfattning kring utseende ................................................. 28-31 

7 Slutresultat och slutdiskussion...................................................................................... 32-34 

 

 

Källförteckning 

 

 

Bilagor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

1 Introduktion 

I dagens samhälle anses konsumtion vara ett problem men även ett positivt nöje. I en artikel i 

DN beskrev regeringen konsumtion som stor och att de önskar minska detta, de anser att vi 

människor konsumerar för mycket. Möjligheten till ökad konsumtion ökar även 

användningen av resurser globalt.  

 

Digitaliseringen i samhället har ökat och enligt Thomas H. Eriksen som är socialantropolog 

önskar individer både en konsumtion som anses vara hållbar men även en fortsatt 

utvecklande ekonomi (DN 2016). Enligt Dag Kättströms artikel rörande samhällets 

digitalisering är digitaliseringen en del av hela samhället som även förändrar det. En effekt 

som tydligt syns i samhället av digitaliseringen är mobilerna och i det fördolda påverkas även 

arbetslivet samt utbildningar och sjukvården. Ökningen av datorerna samt användandet av 

internet har blivit en del av vardagen och används i både verksamheten som är offentlig men 

även kommunikationen som sker privat. En tydlig effekt av de sociala medierna är att de även 

påverkar individers relationer, men även skapar möjligheter för ekonomiska tjänster och 

informationsbearbetning som bidrar till svar som forskarna samt företagen använder sig av i 

deras arbete samt studier (Forskning 2016).  

 

I Michele Zappavignas forskningsstudie rörande sociala medier beskriver hon delningen av 

bilder på Instagram och andra sociala nätverksformer som en genomgående praktik. Då 

Zappavigna studerade dessa sociala medier uppskattade hon att det publicerades cirka 20 

miljarder fotografier på Instagram. Möjligheten att ha råd med mobiler kopplat till sociala 

medieformer som Instagram kan tolkas som att individers liv utvecklas till nya former av 

sociala samband med omgivningen (Zappavigna 2016, 271). Instagram användarens bildflöde 

anses vara en konstruktion av en individs identitet som är en presentation av en individs 

personliga stil. Bilderna hamnar i ett flöde av blandat innehåll i en omvänd ordning 

kronologiskt sett på deras hemsida (ibid, 273). Zappavigna studerade rollen som 

“subjektifieringen” har i hur relationen mellan granskaren och skaparen av fotografierna 

skapas, och hur de visuella valen görs sker. Porträttet som förmedlas och den förmedlade 

livsformen uppstått i de olika sociala medieformerna. De förmedlade bilderna på Instagram 

bidrar till uppfattningen som om det är den faktiska upplevelsen som skaparen har. Dessa 

fotografiers spridning påverkas av möjligheten till ägandet av mobiler som nämns ovan samt 

sociala medieformer som har bidragit till invävandet av bilderna i vardagen. Spridningen kan 
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även förklaras av behovet för sociala kontakter som kan påverka användarnas önskan att dela 

sina upplevelser (ibid, 289). 

 

Konsumentverket har genomfört en studie rörande konsumtion samt identitet och hur 

skönhetsindustrin påverkar individer att konsumera på ett visst sätt samt även genomgå 

operationer för att förändra utseendet. Studien ämnar belysa kunskap rörande 

konsumtionsmotiv, risker samt skydd för konsumenter (Konsumentverket 2016). Denna 

studie visar hur utbrett konsumtion är i samhället samt att det ej sker utan konsekvenser och 

påverkar individer i stor utsträckning.  Detta är intressant att studera då konsumtion av 

skönhetsprodukter har en stor inverkan på individers liv i dagens samhälle samt är en stor del 

av vardagen. Perspektivet rörande medieformen Instagram är intressant fördjupning då 

Instagram kan ha en stor påverkan på individers självbild samt konsumtion. Detta dels för att 

det i Sverige finns ungefär 3 miljoner användare som ständigt använder sig av denna sociala 

medieform (Internetstiftelsen i Sverige 2016).  

 

Konsumtion har både positiva samt negativa sidor. Individer påverkas och influeras av 

varandras inköp av exempelvis mode- och skönhetsprodukter. I denna studie studeras 

påverkan av Instagram på unga kvinnliga studenters konsumtion av mode- samt 

skönhetsprodukter och hur de upplever influenserna av medieformen. Ämnet kommer att 

studeras ur ett sociologiskt perspektiv genom fokus på individernas upplevelse av Instagram 

och deras konsumtionsmönster, samt även anledningen till detta mönster. Måste man 

verkligen köpa det man ser?  

 

1.1 Disposition 

I början av uppsatsen ges en introduktion till studieämnet och en beskrivning av fenomenet 

Instagram. Sedan beskrivs syftet med studien och de frågeställningar som har tagits fram. 

Efter detta avsnitt beskrivs den tidigare forskning som har gjorts inom området och de 

resultat som har tagits fram i denna forskning för att visa vad som har upptäckts tidigare 

rörande fenomenet Instagram samt konsumtion. Därefter under teoriavsnittet beskrivs 

Baumans konsumtionsteori och Goffmans dramaturgiska perspektiv som under uppsatsen 

används för att studera hur studenterna upplever sin konsumtion och hur de framställer sig 

själva. Under metodavsnittet beskrivs urvalet för studien, hur studien har genomförts, 

forskningsetik, hur det empiriska materialet har kodats samt avgränsningar och metodkritik. 

Sedan redogörs resultatet av studien som analyseras genom den teoretiska ramen som även 
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kopplas samman med den forskning som gjorts tidigare. Slutligen redogörs slutresultat som 

diskuteras och där även förslag till fortsatt forskning ges.  

 

2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att belysa hur Instagram påverkar unga kvinnliga studenters 

upplevelser och konsumtion av skönhets- samt modeprodukter. Syftet är även att undersöka 

om och på vilka sätt deras självbild påverkas av Instagram och av deras konsumtionsmönster.  

 

Frågeställningarna i denna studie är följande:  

- På vilka sätt påverkar Instagram unga vuxna kvinnors konsumtion av skönhets- och 

modeprodukter?  

- Hur påverkas individers självbild av erfarenheterna av Instagram? På vilka sätt? 
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3 Tidigare forskning 

Den tidigare forskningen används i studien för att visa hur forskningen tidigare har studerat 

sociala medier och Instagram. I denna studie har vi valt att vidareutveckla forskningen genom 

att koppla samman Instagram med både skönhets- och modekonsumtion.  

 

3.1 Sociala medier 

Internets utveckling har enligt forskarna Miller et al. i deras forskning om sociala medier 

förändrat polariseringen mellan privat och offentlig  media. Individer hade möjlighet att 

skriva e-postmeddelanden till flera samtidigt  och det existerade plötsligt anslagstavlor, 

inriktade forum, chattrum och bloggar. Dessa typer lockade en bred publik och olika 

medieformer. Utvecklingen av den sociala nätverksformen var en slags förminskad formation 

av offentlig utsändning ner till individers publicerande till mindre grupper. Gruppernas 

storlek var begränsade till ungefär några hundra individer och skaparna av grupperna 

interagerade mellan varandra genom att kommentera andra individers åsikter och 

kommentarer (Miller, Costa, Haynes, McDonald, Nicolescu, Sinanan, Spyer, Venkatraman, 

Shriram & Wang 2016, 2).  

 

Enligt forskarna Miller et al. bör individer inse att det de gör med de nya tekniska 

medieformerna bör vara latent, att människor alltid haft en möjlighet att göra samt även att 

vara. Denna form erhålls för närvarande genom konsekvensen av de nya teknologiska 

medieformerna. Denna teori om internets utveckling och sociala medier anser forskarna 

belyser hur sociala medieformer blivit av större vikt vid vad individer kan åstadkomma, 

liksom enligt dem att köra bilar (Miller et. al. 2016, 8).  

 

3.2 Instagram och identitet 

Forskarna Saeideh Bakshi, David A. Shamma och Eric Gilberts har i sin undersökning av 

Instagram gjort en analys av hur bilder på Instagram leder till att individer får mycket 

uppmärksamhet. Studien gjordes år 2014 där det analyserades en miljon Instagram bilder. 

Resultatet av studien visade bland annat att ålder och kön inte påverkar om en bild får mycket 

likes och kommentarer utan att det är exponeringen av ett ansikte som avgör (Bakshi, Gilbert 

& Shamma 2014, 965). I resultatet visade sig att bilder med ansikten hade 38 procent större 

möjlighet att få en like och 32 procent sannolikhet att få en kommentar än en bild utan 

ansikte. Studien visade att ett ansikte är kraftfullt och centralt verktyg i en ickeverbal 
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kommunikation för att fånga betraktarens uppskattning och uppmärksamhet (ibid 2014, 966).  

 

Mendelson och Papacharissis har bedrivit en forskning rörande identitets framställning på 

internet (2011) och deras fokus belyser möjligheterna som de olika sociala medieformerna 

skapat för individer att ha en möjlighet för framställning/uppvisning på olika vis. De belyser 

även att detta är möjligt över stora avstånd mellan individer. Rörande medieformen Instagram 

har individer möjligheten för publicering av en uttänkt sida av sin identitet, och de skapar 

därmed en image som de önskar tillhöra eller vill belysa (Mendelson & Papacharissi 2011, 

252). Dessa val kan skapas ur en önskan att anses som speciell och att visa upp tillhörighet 

med andra individer. Medieformen bildar en ”scen” för att ha möjligheten att visa upp den 

önskade identiteten som bekräftas av andra individers kommentarer, alltså andra användare. 

Fotografierna styrker att individen är med om olika upplevelser  och att de faktiskt sker. De 

fotografier som publiceras med individens vänner och familjemedlemmar är av vikt för att 

visa relationerna som individen har. Identiteten bekräftas utav de användare och konton som 

individen önskar följa, gilla samt kommentera (ibid 2011, 253). Enligt Mendelson och 

Papacharissi kan det vara problematiskt vid uppvisandet av den önskade identiteten i de olika 

sociala medieformerna då individen når ut till olika typer av grupper. Det offentliga livet 

samt det privata kopplas samman och även de individer som användaren ej umgås 

tillsammans med. Individen kan då anses behöva ta hänsyn till grupperna så att denne ses 

som samma person och ej som flera (ibid 2011, 304). 

 

3.3 Konsumtion 

Holmberg menar att individer skapar sig själva och sin identitet genom att konsumera. Det 

menas med vilka individerna är, vilka identiteter personer har och hur de ser på sig själva är 

något individer skapar och att deras liv kommer att bli som ett “projekt” som de ständigt 

arbetar med och utvecklar under hela livet. Holmberg beskriver konsumtion som en kulturell 

och social handling och menar att konsumtionen i sig aldrig enbart handlar om att uppfylla 

sina behov som är kopplat till en viss vara. Han beskriver att det inte enbart för att vi är 

hungriga som vi köper mat och kläder för att man fryser utan att man har en rad olika 

kulturella och sociala aspekter som är med och påverkar vår konsumtion. Konsumtion är ett 

vanligt sätt att uttrycka sin sociala status och vilket kan göras med hjälp av konsumtion för att 

kommunicera ut vem man är och på vilket sätt man vill uppfattas som en individ (Holmberg 

& Wibull 2008, 77). 
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4 Teori  

4.1 Bauman 

Baumans teori om konsumism och konsumtionssamhället har i denna studie använts för att 

belysa hur individer upplever deras konsumtion och varför de väljer att konsumera och köpa 

produkter. Som Bauman beskriver så kan konsumismen stå för en process för att finna sig 

själv och detta kan vara en faktor till att individer väljer att använda Instagram och låta sig 

påverkas för att konstruera sin identitet. Individer kan även använda konsumtion för att 

uppfylla behov de har och att de anpassar sig enligt samhället och hur det är uppbyggt. Teorin 

kommer att användas för att studera hur individerna i studien förhåller sig till detta som 

Bauman anser och hur det ser ut i deras konsumtionsliv och i vardagen rörande dessa 

aspekter.   

 

4.1.1 Konsumism 

Konsumism i samhället beskriver Bauman som ett arrangemang socialt sett som är en 

konsekvens av de behov som är del av vardagen, permanenta samt neutrala behov och begär 

som upplevs till kraften ”konsumism”. Enligt Bauman kopplar konsumismen samman 

”systemisk reproduktion, social integration, social stratifiering och mänsklig individuation” 

samt har en roll i individers egna samt kollektiva processer att hitta sig själv. Konsumismen 

är en del av samhället, en slags egenskap, som erhålls behöver samhället ta avstånd från 

människor och ”förtingligas” enligt Bauman till en kraft som sätter igång 

konsumtionssamhället och styr denna genom samhörighet (Bauman 2007, 36). Betydelsen av 

konsumism uppvisar att en individs åldrande är sammanvävt med varor som säljs samt visar 

utvecklingen av en industri för avfallshantering (ibid 2007, 39). Livet i det som Bauman 

kallar ”konsumistiska epoken” uppmanas individen till att snabbt samla ting samt även kasta 

och köpa nya föremål. I reklam kan individer uppmanas att ej sörja varor (ibid 2007, 45).  

 

4.1.2 Konsumtionssamhället 

I “konsumtionssamhället” råds individen till att kasta varor som ej är tillräckligt bra snarare 

än att reparera dessa. Detta då de ej uppfyller löften och ej direkt tillfredsställer en individ 

och individer uppmanas att skynda sig att kasta (Bauman 2007, 45). Målet i denna typ av 

samhälle är enligt Bauman; ”/.../ tillfredsställa mänskliga begär.” och att konsumtionen 

uppfyller detta löfte. Ekonomin inriktad på konsumtionen styrs av att individer begär ej 

tillfredsställs samt den kontinuerliga övertygelsen att försöken till tillfredsställelse skapar nya 
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önskningar. Samhället utvecklas då det uppehåller svårigheterna till tillfredsställelse och gör 

detta till ett ”evigt tillstånd” enligt Bauman (ibid 2007, 56-57).  Enligt Bauman krävs detta 

för att samhället skall fungera;  

 

“Den värld av hyckleri som sträcker sig mellan populära föreställningar och 

konsumenternas reella liv är ett nödvändigt villkor för ett riktigt fungerande 

konsumtionssamhälle.” (Bauman 2007, 57) 

 

Samhällstypen består av olika typer av förhållanden där det anses vara troligt att individer 

anpassar sig till konsumistiska kulturformen och anstränger sig för detta. Samhällsformen 

kommunicerar även med individerna i konsumentegenskapen. Konsumtionssamhället ser på 

konsumenterna på olika sätt genom reaktionen på kommunikationen mellan och tilltalandet 

av varandra (ibid  2007, 62). Betydelsen av konsumtionssamhället är enligt Bauman att det; 

 

   ”/…/ gynnar, uppmuntrar eller förstärker valet av en konsumistisk livsstil och 

livsstrategi och motsätter sig alla alternativa kulturella alternativ.” (Bauman 2007, 63) 

 

Individerna är ”kallade” till konsumtion och de måste välja produkter samt tjänster 

individuellt, och även inhandla produkter som bidrar till en önskad status socialt sett. 

Mekanismen för utestängning i detta fall innebär att individen anses ej vara tillräcklig och att 

andra anledningar till misslyckande bortses från. Konsumtionen anses som en satsning i 

individens medlemskap socialt sett rörande beskaffning av åtråvärda egenskaper (ibid 2007, 

65-66).  

 

4.2 Goffman 

Goffmans dramaturgiska perspektiv skapar en bild av hur studenterna agerar inom sociala 

medier och hur påverkas av Instagram då de publicerar en bild på sig själva. Detta perspektiv 

kan bidra med en större förståelse kring om studenternas identitet ändras då de använder 

Instagram genom att publicera bilder på sig själva eller omgivningen samt om de påverkas av 

andras bilder. Goffman beskriver livet som en teaterföreställning och detta kan beskrivas som 

att Instagram upplevs som en scen som existerar utanför det vardagliga livet, där individen 

agerar framför andra individer, det vill säga andra instagramanvändare. Detta perspektiv kan 
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bidra med att analysera och tolka studenternas upplevelser då de använder Instagram och på 

vilka sätt de blir påverkade av den sociala medieformen.  

 

4.2.1 Dramaturgiska perspektivet 

Goffman beskriver sitt dramaturgiska perspektiv som att det sociala livet är en 

teaterföreställning. Goffmans teori bidrar med en djupare förståelse för hur individer agerar i 

den sociala interaktionen emellan samt hur själva identiteten konstrueras. I Goffmans teori 

redogörs hur aktörer agerar genom framförandet av olika roller i vardagen, där interaktionen 

sker i form av ett framträdande på en scen inför en publik. I framträdandet mellan aktören 

och publiken avgörs aktörens identitet, samt att aktören själv har möjlighet att styra sin 

identitet i en viss riktning men det är ändå publiken i slutändan som beskriver aktörens 

identitet (Goffman 1998, 13).  

 

4.2.2 Fasaden 

Individens identitet bedöms av publiken och omgivningen tillskriver sociala normer och 

förväntningar på den enskilda individen. Detta resulterar till att publiken påverkar aktörens 

framträdande av en särskild roll. Denna roll kan ses som en version av individens ”jag”.  

”Jaget” beskrivs som en social framställning som är skapad av aktören själv och av dennes 

publik. Goffman tydliggör publikens betydelse i redogörelse för fasaden. Goffman menar att 

fasaden är en viktig del för ett lyckat framträdande och identitetsskapande. Den personliga 

fasaden kan beskrivas som aktörens yttre attribut, såsom ålder, kön eller utrustning (ibid 

1998, 25-30).  

 

4.2.3 Regioner 

Goffmans regionsperspektiv innefattar tre regioner, alltså ett ställe inom olika varseblivnings- 

samt uppfattningsbarriärer. Den ”främre regionen” är scenen där framträdandet sker (ibid 

2014, 97). Han beskriver även två andra regioner, ”bakre regionen” samt ”utsidan”. Utsidan 

anses vara en region som ej ger någon funktion för den agerande, utan endast är en tom plats 

utan förberedelser och interaktion. Den ”bakre regionen” har funktionen att aktören kan kliva 

ur sin roll efter framträdandet, vila samt förbereda sig inför kommande framträdande. Det är 

som en slags “skiljevägg” mellan den främre och bakre regionen, och aktörerna kan röra sig 

fritt mellan framträdandet och även kliva ur sin roll. Skulle publiken ha möjlighet att vara 

med i den bakre regionen skulle detta påverka aktörens framträdande och dennes identitet. 

Åtskiljandet mellan dessa regionen kan ses som ett sätt för intryckstyrning (ibid 2014, 103). 
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4.2.4 Motivering till val av teoretiskt ramverk 

Valet av teorierna hittills i studien är motiverade genom att de berör konsumtionen i 

samhället samt individers identitet och de roller de spelar eventuellt genom sina 

konsumtionsval av olika skönhetsprodukter samt även skulle kunna användas till att tolkas 

hur Instagram påverkar konsumtionsmönstret och konsumtionsvalet. Vi har valt att använda 

Goffman för att kunna analysera hur individer framställer sig själva på Instagram och om 

detta skiljer sig från livet utanför denna sociala medieform. Vi har även valt att använda 

Bauman för att studera hur individer konsumerar och anledningarna till deras konsumtion 

samt hur Instagram påverkar konsumtionen. Bauman fokuserar på konsumtion och varför 

individer konsumerar samt vad det är skapat ur och Goffman beskriver hur individer spelar en 

roll då de framträder inför andra individer i samhället. Dessa teoretiker kan kopplas samman 

då studien fokuseras på hur individer visar upp sig själva, anledningarna till detta och hur de 

påverkas av Instagram i deras självbild samt konsumtionsmönster.  
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5 Metod 

I denna studie har vi använt oss av ett kvalitativt arbetssätt genom att intervjua unga 

kvinnliga studenter på Södertörns högskola. Detta bidrar till en individuell beskrivning av 

studenternas upplevelser och hur dessa kan författare skapa mer allmängiltiga förklaringar ur 

enskilda individers åsikter och konsumtionssätt (Aspers 2011, 37). Till denna studie gjordes 

semistrukturerade intervjuer för vi önskade eftersträva att försöka skapa en dialog mellan 

frågor och svar mellan respondenterna och författarna, samt för att belysa respondenternas 

egna upplevelser och känslor rörande studieämnet (ibid 2011, 144) I semistrukturerade 

intervjuer har vi skapat en intervjuguide och dessa frågor är en mall för intervjuerna där vi 

ämnar använda dessa som stöd. Utifrån dessa frågor kan vi ställa följdfrågor för att kunna få 

utförliga svar och förklara upplevelserna av fenomenet. På detta sätt kan det finnas det mer 

utrymme för att få igång en dialog om fenomenet vi studerar (ibid 2011, 143).  

 

I studien användes främst primärmaterial då författarna främst fokuserade på att få så mycket 

information som möjligt ur intervjuerna. Vi har även i studien använt oss av artiklar från 

internet, böcker samt även den tidigare forskningen kring konsumtion, sociala medier och 

Instagram (ibid 2011, 167) som forskarna Miller et als forskning om sociala medier, 

forskarna Bakshi et als studie av Instagram samt Holmbergs och Weibulls forskning av 

konsumtion.  

 

5.1 Urval 

Undersökningen fokuserades kring endast 7 kvinnliga studenter i åldrarna 20-30 från 

Södertörns högskola för att begränsa urvalet och konkretisera studien. Det gjordes även ett 

bekvämlighetsurval på grund av den begränsade möjligheten att få kontakt med studenter på 

andra orter i Sverige. Till denna studie önskades även ett snöbollsurval göras om det var svårt 

att få kontakt med respondenter under denna period (Trost 2010, 140). Tillgången till detta 

studiefält har beaktats vid val av plats samt urval. Då vi är studenter vid denna högskola hade 

vi mer  kunskap om fältet generellt samt hur vi kunde  kontakta informanterna. Detta lokala 

val påverkades av brist på tid och ej möjlighet att jämföra ytterligare högskolor. Sökandet 

efter respondenter började med att vi skrev en text som därefter sattes upp runtom i 

Södertörns högskola. Denna innehöll en förfrågan om att ställa upp som respondent till 

studien under vecka 47 eller vid annat önskat tillfälle. Vi  skrev även i grupper på Facebook 

för att ytterligare berätta om studien samt söka kontakt med respondenter.  
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5.2 Avgränsning 

I denna studie har vi avgränsa oss till att studera Instagrams påverkan och ej andra sociala 

medieformer då vi anser att studien skulle vara för stor och svår att genomföra på en 

begränsad tid och då många individer använder Instagram anser vi att detta fenomen är 

intressant att studera och hur stor påverkan fenomenet har på individers konsumtionsmönster 

och självbild. Till denna studie har vi även valt att rikta in oss på unga kvinnors konsumtion 

på Södertörns högskola då vi önskar avgränsa oss ännu mer på grund av att det i dagens 

samhälle är tydligt att kvinnor påverkas mycket av Instagram generellt rörande skönhet och 

mode. Om det hade varit möjligt att göra en bredare studie så hade vi även valt att undersöka 

hur män använder Instagram och hur deras mode- och skönhetskonsumtion påverkas av den 

sociala medieformen.  

 

5.3 Metodkritik 

De begränsningar som valet av en kvalitativ metod har medfört har varit att vi ej har haft 

möjlighet att intervjua många respondenter. Detta skulle kunna bidra till att skapa en 

detaljerad och mer djupgående uppfattning om Instagrams påverkan på individers 

konsumtion och självbild runtom i Sverige. Under förstudien sattes lappar upp på 

annonstavlor på Södertörns högskola vilket ej gav något resultat då vi ej fick kontakt med 

slumpmässiga studenter. På grund av detta valde vi att kontakta möjliga respondenter i två 

grupper på Facebook och urvalet blev därför ej slumpmässigt då vi endast fick kontakt med 

dessa individer.  

 

5.4 Forskningsetik 

I studien har dessa författare följt Vetenskapsrådets framtagna riktlinjer för området 

forskningsetik rörande kravet för individskydd, kravet att informera, informerat samtycke, 

kravet för konfidentialitet samt kravet för nyttjande. De sju respondenterna gav alla samtycke 

till deltagande samt godkände inspelning av sina intervjuer. De informerades vid kontakten 

innan intervjuerna genomfördes om deras anonymitet i studien och att de ej skulle vara 

möjliga att identifieras. Kravet för individskydd har i denna studie tagits hänsyn till och vi har 

haft i åtanke att ej skada respondenterna som deltagit i studien och ej riskera kränkning av 

dem både under och efter studien. Enligt Vetenskapsrådet får ej en minimal skada stå i vägen 

för en forskning som anses vara viktig för samhället och som skulle kunna förbättra olika 

samhällsområden. Detta har vi tagit hänsyn till i studien genom att vi har varit medvetna om 

detta under studiens gång. Vi har även gjort en vägning av värdet av vårt empiriska material 
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och ämnat utföra en god forskning (Vetenskapsrådet 2011, 18).  

 

I studien har vi även tagit hänsyn till kravet att informera respondenterna om studiens syfte 

(ibid 2011, 7). Vi har givit information till deltagarna om vad syftet med denna studie är, vad 

vi ämnar studera och även om att de har möjlighet att när de önskar avbryta sin medverkan i 

studien och att de ej är tvingade till att delta. Respondenterna är även anonyma i studien 

vilket vi informerade dem om. De svar som getts på frågorna under intervjuerna har 

transkriberats och skrivits om så att det inte är möjligt att koppla information till en individ 

som deltagit. Den lista som skapats vid kodningen har tagits bort och respondenterna nämns 

ej vid namn i resultatdelen i studien (ibid 2011, 67).  

 

Vi har även tagit hänsyn till kravet på samtycke och gett respondenterna utförlig information 

om vad deras deltagande innebär och hur materialet ur intervjuerna används i studien. Då 

detta är en viktig del inom forskningen så ska detta ej glömmas bort (ibid 2011, 44). 

Respondenterna måste ge ett samtycke där fått information om studien och vad deras 

deltagande innebär. I lagen nämns det även hur samtycket ska tas fram och hur det ska 

hämtas (ibid 2011, 49). I vår studie gav deltagarna samtycke efter att ha fått information om 

studien och vad den insamlade empiriska datan används till i studien. Kravet kring 

konfidentialitet har även tagits hänsyn till i studien. Den information som deltagarna gett 

under intervjuerna skyddas mot obehöriga och det är endast behöriga som kan få tillgång till 

den insamlade datan. Det kan uppstå problem i vilka individer som är tillåtna denna 

information och kan riskeras att bli avgjort i en domstol. Det är ofta andra forskare inom ett 

område som har intresse för studier och det kan ibland ske att forskningen som de bedriver 

behöver omprövas etiskt. En forskare kan bli tillåten tillgång till materialet men inte försöka 

kontakta respondenterna (ibid 2011, 67).  

 

5.5 Tillförlitlighet 

De intervjuer som gjordes med studenterna skapade en upplevelse av att dessa respondenter 

var ärliga under samtalen och att deras svar var sanna. Alla respondenter är användare av 

Instagram och alla har ett mode- och skönhetsintresse vilket bidragit till att vi upplever att de 

förstod intervjufrågorna och har erfarenhet av instagramanvändning och ämnena mode och 

skönhet. De semistrukturerade intervjuerna var en form som valdes för att kunna ställa 

ytterligare frågor beroende på svaren och skapa egna frågor som vi önskade ställa under 

intervjuernas gång för att exempelvis få mer utförliga svar och beskrivningar vid eventuellt 
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otydliga svar. På grund av detta anser vi och upplever att det empiriska materialet är 

tillförlitligt. Materialet som samlats in anses vara relevant för syftet för studien och de 

frågeställningar som skapats. Enligt Trost (2010) tar forskare hänsyn till reliabilitet och 

validitet vid kvantitativa studier och detta innebär att forskare vid kvalitativa studier ej 

behöver ta hänsyn till detta. Resultaten som har kommit fram ur det empiriska materialet är 

däremot relevanta för att förklara och se hur Instagram påverkar individers konsumtion och 

självbild samt är relevant för fortsatt forskning kring Instagram.  

 

Vår gemensamma uppfattning rörande intervjuerna är att respondenterna var ärliga i svaren 

och att stämningen under intervjuerna var god. Respondenterna besvarade många av 

intervjufrågorna på ett utförligt vis vilket bidrog till utförligt empiriskt material som gav oss 

möjligheten att kunna svara på frågeställningarna.  

 

5.6 Praktiskt genomförande 

I förstudien söktes till att börja med information upp kring vad som skrivits kring konsumtion 

och Instagram på internet för att få en bred och allmän bild av områdena som vi ämnat 

studera. Detta gav oss förkunskaper kring dessa områden som var viktiga för att kunna 

genomföra en bra studie (Aspers 2011, 74). Efter att vi fått kontakt via grupper på Facebook 

så valdes respondenterna genom bekvämlighetsurval som vi önskade intervjua på Södertörns 

högskola (ibid 2011, 77). De respondenter som valdes ut var kvinnliga användare av 

Instagram i åldrarna 20-30 år och var därmed lämpliga att intervjua för att ta reda på hur 

deras konsumtion och självbild påverkas av Instagram (ibid 2011, 95).  

 

Intervjuerna som gjordes med de utvalda respondenterna genomfördes via Skype samt på 

Södertörns högskola. Intervjuerna hölls enskilt med respondenterna och ej tillsammans då 

detta skulle kunnat påverka utfallet då individer i grupp skulle kunna påverka varandras svar 

på frågor samt ej våga besvara frågorna sanningsenligt då grupptryck skulle kunna skapas 

(Aspers 2011, 150). De frågor som ställdes till respondenterna följdes ej till noggrant, utan de 

plockades ut och från dem ställdes följdfrågor till individerna. Genom detta så skapades en 

dialog mellan svaren som gavs och frågorna som ställdes (ibid 2011, 143). Under 

intervjuerna gjordes inspelningar som respondenterna godkände. Intervjuernas längd 

varierade mellan 30 till 50 minuter beroende på hur utförliga svar som gavs.  
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Efter att intervjuerna genomförts ansåg vi att det empiriskt insamlade materialet kunde 

besvara våra frågeställningar så valde vi att påbörja kodning och transkribering samt analys 

av materialet.  

 

Först transkriberades de inspelade intervjuerna i separata dokument vad intervjuaren frågade 

och vad respondenten svarade för att intervjuaren ska kunna upptäcka stämningen i intervjun 

och lättare tolka materialet (Aspers 2011, 156). Därefter lästes varje intervju igenom där alla 

svaren kodades och tematiserades (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014, 33). Sedan 

strukturerades teman upp i ett separat dokument där svaren lades in från respondenterna så vi 

tydligt kunde se att materialet besvarade våra frågeställningar. Därefter sammanfattades och 

utvecklades resultatet ur intervjuerna till en text som beskriver de olika uppfattningarna samt 

upplevelserna av Instagrams påverkan på respondenternas konsumtion av mode- och 

skönhetsprodukter.  

 

Analysprocessen skedde med koppling mellan det empiriska materialet och den teoretiska 

ramen (Trost 2010, 148). Den utförliga analysprocessen skedde efter intervjuerna hade gjorts 

med alla respondenter samt transkriberingen av materialet var utförd. Detta anser Trost 

(2010, 149) är att föredra för att forskare är mer avspända då insamlingen av det empiriska 

materialet genomförts och att det är lättare att genomföra analysen i detta skede.  
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6 Resultat och analys  

6.1 Instagram 

6.1.1 Användning 

Flera av respondenterna använder Instagram dagligen. Användningen för en respondent ser ut 

så att den besöker Instagram endast morgon och kväll på grund av extraarbetet eller 

högskolan. Individen använder Instagram mer frekvent vid vistelse hemma då mer 

möjligheter att använda medieformen. En upplevelse av användandet av den sociala 

medieformen beskrivs som en form av beroende och att det finns ett krav på att ofta 

uppdatera flödet för att ej missa någonting av vikt.  

 

“Ja alltså man har ju väldigt mycket slötid när man åker kommunalt i trafiken varje dag, så 

då sitter man ju och scrollar igenom allt det här och då går jag in och tittar för att jag inte 

har någonting annat för mig”  

 

En respondent använder Instagram flera gånger dagligen. De egna bilderna som tas delas ej 

frekvent på Instagram och de konton som följs hos en respondent är exempelvis främst 

rörande djur samt inredning i olika perioder. Flera av respondenterna följer konton som 

exempelvis är inriktade på mode, smink, klädkedjor, träning, inredning och mat. De 

kontotyper som respondenterna väljer att följa skiljer sig emellan dem. Ytterligare riktning på 

kontotyper är mat på grund av intresse för matlagning och träning men att följandet av 

träningskonton kan leda till minskat självförtroende enligt en respondent. De flesta 

respondenter följer kända människor som bloggerskor men några av respondenterna följer ej 

dessa då de anser att de tar mycket av deras tid då de följer deras liv och fokuserar mindre på 

sina egna liv. Detta leder till ökad stress då de tittar på bloggerskornas inlägg;  

 

“/.../ jag vet att mina vänner kunde kolla på Sofie Fahrman, hon var ju en sån mode.... 

/.../ Jag blir typ irriterad bara, stressad. Typ när man är inne på Kenza, hon är ju 

världens snyggaste tjej, och man bara ful och känner att man inte duger.” 

 

6.1.2 Påverkan av Instagram  

Påverkan av Instagram som social medieform uppvisas som ett mönster i materialet och 

respondenterna anser att yngre tjejers instagramanvändning i tonåren leder till en ökad 

påverkan hos dem jämfört med unga vuxna kvinnor i 20-30-årsåldern. Detta på grund av att 

dessa tjejer växer upp med internet och Instagram. Skillnaderna i upplevelsen av Instagrams 
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påverkan visas i att två respondenter upplever att de ej påverkas av den sociala medieformen. 

En uppfattning rörande tidpunkten för grundandet av Instagram är att denna skedde i 

respondentens vuxna ålder, vilket enligt respondenten lett till att denna ej påverkas lika 

mycket på grund av en ökad medvetenhet av källkritik mot publicerade bilder;  

   

 “/.../ Jag tror att det kanske är mer den yngre generationen som är så, att man kanske 

själv har blivit så pass vuxen. Jag tror att, hade jag varit några år yngre när 

Instagram kom ut då hade jag varit helt “måste ha, vill vara” /.../” 

 

Instagrams påverkan har enligt två respondenter ej lett till inköp av produkter då de tittat på 

inlägg i det öppna flödet. De anser även att de ej har något behov av att visa för andra 

individer vad de har konsumerat. Det övergripande mönstret i upplevelserna av påverkan är 

att denna är tydlig och konkret. Då olika produkter upptäcks på Instagram söker individer 

ofta vidare och besöker hemsidan produkterna kommer ifrån för att se mer information om 

dem. Detta kan leda till köp om de anser att det ser bra ut och önskar köpa;  

 

“/.../ man har sett några inlägg på någonting som är snyggt, då har man klickat 

vidare till deras hemsida för att beställa.“  

 

Individer påverkas mycket av flödet enligt respondenterna men de är ej medvetna om hur stor 

påverkan är. Individer önskar visa upp sig själva samt bli bekräftade enligt en respondent. 

Upplevelserna skiljer sig mellan respondenterna där de exempelvis upplever att då inköp av 

nya produkter görs skapas en önskan att lägga upp produkterna och då även göra en 

hänvisning till hemsidan produkten kommer ifrån. En respondent påverkas av inläggen på 

Instagram på det viset att;  

   

“/.../ jag har gått vidare, jag har inte köpt det från själva Instagram. /.../ jag tror att 

jag har gått in på deras konton, för ofta lägger de upp outfits och sen skriver de att i 

bloggen finns hela outfitdetaljerna och då går jag in och kollar, vart är jackan ifrån.”  

 

6.1.3 Inspiration 

Flera av respondenterna får sin inspiration från Instagram och de följer bloggerskor som visar 

upp och även skapar trender, men de följer även klädkedjor som H&M samt internetbutiken 

Nelly. Genom intresset för mode samt trender följer de dessa för att upptäcka nya trender 
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samt bli inspirerade till nya inköp och klädesstilar. Den inspiration som individerna väljer att 

hämta från Instagram skiljer sig från varandra. En av respondenterna som har ett 

modeintresse är sen med att anamma trender och gör detta ofta några månader senare som 

exempelvis halsbanden chokers, alltså tunna band i tyg eller metall som individer använder 

som halsband;  

 

“/.../ Jag följer storbloggare, det är ju oftast de som sätter trender, /.../ alltså jag 

började med chokers, /.../ det började jag med för två veckor sedan, det modet kom ju 

för några månader sen, så började man inse, jag kanske också bör pröva det.“ 

 

Inspirationen kan se ut på olika vis, och följandet av bloggerskor genererar inspiration som 

vidare leder till besök av bloggarna för läsning av recensioner samt eventuellt resulterar i 

inköp av dessa produkter. De respondenterna som ej följer bloggerskor eller kända människor 

får sin inspiration från människor i Stockholm stad eller från sina vänner; 

 

“/.../jag går efter det jag tycker mest är snyggt. Jag blir inspirerad av människor på 

stan som man ser att dem klär sig fint. Men jag har inget  sådär att jag följer några 

bloggar eller nått sånt,/.../ 

 

Den tidigare forskning som har gjorts rörande sociala medier visar enligt Mendelson och 

Papacharissis (2011) hur identiteten hos individer framställs på sociala medier samt hur 

möjligheten av uppvisandet av identiteten skapas. Forskarna menar att individer har en 

möjlighet att uppvisa en sida av sin identitet och välja bort de andra delarna som de önskar 

dölja. Detta kan vara för att de vill visa en faktisk eller önskad social grupptillhörighet. Den 

scen som exempelvis skapas på Instagram kan bekräftas av andra användare genom att deras 

kommentarer styrker den bild som individen visar upp. Relationerna med andra individer 

används även för att visas upp på scenen och detta används för att bekräfta individers 

önskade identitet.  

 

Detta kan appliceras på Goffmans dramaturgiska perspektiv (1998)  kring den fasad som 

individer skapar då denna spelar en roll av ett jag som önskas visa upp inför andra och som 

individen önskar vara.. Betraktarna ger denna roll och fasad en bedömning och skapar då 

olika förväntningar på individen samt tillskriver normer som denna bör anpassa sig efter. 

Goffman beskriver livet som en teater där han belyser de olika regioner som människor 
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befinner sig i där de framträder och visar upp vissa sidor av sin identitet. Främre regionen är 

det område där individen visar upp sig själv på ett självvalt sätt och framträder framför den 

öppna publiken där interaktionen sker. Instagram kan här ses som den främre regionen där 

individer publicerar samt kommenterar bilder. Individer befinner sig här utanför den 

vardagliga verkligheten och agerar framför betraktarna. Den bakre regionen är i detta fall då 

aktören kliver ur sin roll och befinner sig i det vardagliga livet, då denna exempelvis inte 

publicerar bilder eller är aktiv på Instagram. Om det skulle vara möjligt för publiken att vara 

med i den bakre regionen och bestämma över hur aktören ska agera på Instagram så skulle 

detta påverka själva aktörens framträdande i den främre regionen.  

 

Användandet av Instagram hos respondenterna visar upp det forskarna beskriver om en 

framställning av identitet och en viss sida av denna. Detta kan vara en bidragande faktor till 

att möjligheten för att bli påverkad av den sociala medieformen ökar, eftersom 

användningsgraden är hög. De individer som inte använder Instagram ofta menar att de inte 

påverkas i lika hög grad då de inte exponeras för bilderna i det öppna flödet samt de konton 

som de valt att följa. Skillnaderna i användandet kan ha skapats av att individerna exempelvis 

under tonåren varit intresserade av social media på grund av att de ej har vuxit upp med 

internet. De individer som idag befinner sig i tonårsåldern har vuxit upp med sociala medier 

och detta har då alltid varit närvarande och tidigt kunnat influera beteenden som ständig 

användning av Instagram. Det mönster som upptäcktes vid samtalen med respondenterna 

visar skillnader i användning som exempelvis frekvent användning och minimal användning 

av Instagram. Dessa skillnader kan förklaras av att vissa individer är emot att låta sig styras 

av sociala medier och vill gå emot detta och fokusera på det vardagliga livet utanför dessa 

medier. Individer kan även önska använda Instagram för att endast följa vänner och är ej 

intresserade av exempelvis mode- och skönhetstrender och att tillhöra en viss social grupp i 

samhället. De kan även komma ur önskan att uppleva en önskan om tillhörighet och att 

ständigt vara uppdaterad och vara i tiden och alltid få reda på senaste trenderna och dylikt.  

 

“/.../För mig är det nog det, jag vill säga nej men det är nog väldigt viktigt för att jag 

följer alltid de här modetrenderna. Jag kollar, om det typ går tillbaka till utsvängda 

jeans, då började jag ju köpa det eller om det går tillbaka till spetstoppar  och alltså  

som chokers, köpte direkt, fuskpäls också ./.../ 

 

De olika formerna av påverkan som har upptäckts i materialet har varit av olika karaktär. 
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Påverkan är både medveten samt undermedveten. Den medvetna påverkan kan exempelvis 

visas i individers konsumtionsmönster och vad de väljer att köpa för typer av produkter då de 

väljer att följa trender aktivt på Instagram. Den icke medvetna påverkan kan vara att individer 

ej tänker på hur de använder Instagram i stunden då de tittar på olika inlägg samt hur de blir 

påverkade av vad de ser och hur deras konsumtion kan påverkas. De individer som använder 

Instagram flera gånger dagligen men även få gånger per dag hämtar sin inspiration från det 

öppna flödet de kan se på Instagram men även från deras vänners inlägg samt bloggerskors 

konton, träningsinriktade konton samt skönhets- och modeinriktade konton. Inspirationen kan 

se ut på olika vis då individerna i olika grad är intresserade av exempelvis mode, skönhet och 

träning. Önskan om att hämta inspiration från Instagram kan exempelvis påverkas av intresset 

för eventuell förnyelse av klädstil eller förnyelse av inredning. Då individer ser hur andra 

lever sitt liv och medvetet eller omedvetet påverkas av deras inlägg på sociala medier så 

följer de normer som de tror att de måste leva efter. Då individer ständigt ser återkommande 

uppdateringar från människor på Instagram exempelvis så upplevs det att det är enligt 

bilderna som individer bör leva i samhället och på detta vis det verkliga livet ska se ut. Den 

inspiration som individer hämtar från sociala medier kan innebära att människor är beroende 

av att leva nära andra individer och ej kan hantera att ständigt leva ensamma och att de därför 

blir påverkade och önskar hämta inspiration från sociala medier för att skapa känslan av 

tillhörighet.  

 

Utvecklingen av sociala medier har genomsyrat det svenska samhället och blivit en del av 

kulturen. Den förändring som sker på grund av sociala medier kan ha skapat en påverkan på 

exempelvis uppväxten, på kroppsideal, på olika traditioner och även hur individer beter sig 

mot varandra. Individer har idag en större möjlighet att påverka varandras värderingar och 

vad som är allmänt accepterat, alltså de olika normerna som skapats. Förändringen av 

kulturen kan ha utvecklat ett ökad beroende av bekräftelse och att individer är en del av 

varandras vardag i en stor utsträckning. Individer kan enkelt nå ut till varandra genom 

Instagram och de inlägg som skapas. Genom detta kan kulturen ha förändrats till att bli 

sammanvävd istället för individuell då individer kan uppleva en rädsla för att bli ensamma 

om de väljer att gå sin egen väg, även om individualism är något som många individer strävar 

efter och att vara annorlunda. Den inspiration som individer hämtar från varandra innebär att 

individer kan anse att de upplever sig vara fast i exempelvis klädstil, inredning i ens hem eller 

livsstilsmönster. De kan då önska hämta inspiration, alltså influenser från varandra, då de 

önskar förnya och utveckla dessa områden. Individer kan då uppleva att de ej är nöjda med 
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sin nuvarande situation och de väljer då att söka inspiration för att försöka förbättra 

områdena. Genom att låta sig inspireras av andra individer så påverkas allt från individers 

beslut kring köp av produkter till förändring av livsstil och identitet. Då individer väljer att 

inspireras av andra individer i samhället kan detta visa att de värdesätter andra människors 

åsikter högre än sin egen och även deras livsstil. De kan uppleva att de exempelvis har en 

dålig klädstil eller ett trist liv och önskar förnya sig. Detta kan leda till att de upplever att de 

behöver hämta inspiration från omgivningen för att anse sig ha ett bra liv. Det 

konsumtionssamhälle som har vuxit fram möjliggör till konsumtion då mode- och 

skönhetsprodukter är lättillgängliga för konsumenter och det finns en stor variation av 

produkttyper. Detta underlättar förändring av livsstil och önskad grupptillhörighet. Individer 

kan i samband med detta skapa det liv de önskar och även den identitet de önskar inneha. Då 

samhället utvecklats till ett konsumtionssamhälle kan individer uppleva ett krav att de måste 

konsumera och köpa produkter som kan bidra till förändring av livsstil och image, samt välja 

en social grupp som är allmänt accepterad i samhället. Detta kan göra att individer får svårt 

att gå sin egen väg och vara individuella om de upplever en ständig press och olika krav från 

omgivningen rörande hur de ska vara och se ut, samt hur ett bra liv ska vara format.  

 

Både som väljer att använda sig av Instagram flera gånger dagligen samt de som har en 

begränsad användning påverkas av den sociala medieformen. Resultatet visar i detta fall att 

de som använder Instagram flera gånger dagligen påverkas mest utav respondenterna i 

materialet. Detta kan bero på att de som använder sig mest av denna sociala medieform är 

mer beroende av andras åsikter och ständigt känner ett behov av att vara uppdaterade kring 

exempelvis trender, vilka områden som individer bör vistas i eller vilken social grupp som 

anses vara önskvärd att tillhöra;  

 

“/.../ jag följer alltid de här modetrenderna. Jag kollar, om det typ går tillbaka till 

utsvängda jeans, då börjar jag ju köpa det eller om det går tillbaka till spetstoppar 

börjar jag köpa det /.../“    

 

“ Som till exempel, det var en norsk bloggare som hade en snygg rosa pälsjacka, då 

var jag tvungen att kolla vart den var från, men då var den från något italienskt 

märke, men då såg jag ju den på Instagram och så ville jag köpa den, och då kollade 

jag in på hennes blogg.“ 
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Att individer lätt påverkas av varandra kan vara grundat i individers önskan att tillhöra olika 

sociala grupper som nämns ovan. Detta då de ej vill riskera att bli isolerade och utstötta 

genom att de inte väljer att bry sig om andra individers åsikter och inte är uppdaterade kring 

trender. På grund av medias ständiga närvaro i samhället kan det vara svårt att undvika att ej 

påverkas av andra individers åsikter och vilka trender individer ska följa exempelvis. 

Individer blir påverkade och influerade från olika riktningar i samhället och de önskar passa 

in i en allmän accepterad mall för vad som anses vara rätt eller fel rörande personlighet men 

även utseende. Detta kan bidra till en frekvent användning av Instagram och att intresset för 

andra individers åsikter stärks på grund av en eventuell rädsla för ensamhet.  

 

6.2 Konsumtion av skönhets- och modeprodukter 

6.2.1 Uppfattning kring konsumtion 

Uppfattningen i materialet kring begreppet konsumtion uppvisade både skillnader men även 

likheter. Skillnaderna bestod av exempelvis en respondents tolkning rörande konsumtion, att 

individer använder produkter och ej att de köper dessa;  

 

 /.../ min definition av konsumtion kommer väl mycket från företagsekonomin, att konsumtion 

är det du, om du är en konsument konsumerar du, du använder produkten. Alltså 

användningen av själva produkten, nödvändigtvis inte köpa utan du använder en produkt 

eller bara en sak/.../ 

 

En ytterligare skillnad var att konsumtion tolkas som då individer främst använder produkter, 

men även att de köper dem för den extra inkomst som de erhållit under en månad genom 

arbete;  

 

“Att man betalar för, man betalar för produkter som man använder. Man konsumerar 

de pengarna som man tjänar in. Det är så jag tänker, att man köper produkter som 

man använder” 

De gemensamma tolkningarna inriktades mot att individerna uppfattade begreppet enligt 

ovan, att personer köper produkter de vill ha men även att de köper det de behöver. Dessa 

likheter visar respondenternas mer generella syn på konsumtionsbegreppet vilket är både 

inköp av och användning av produkter. 
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6.2.2 Konsumtionsmönster 

De regelbundna inköpen av produkter, ser ut på liknande vis mellan de flesta av 

respondenterna. Även om dessa individer för tillfället är studenter konsumerar de ändå ofta 

då de flesta av respondenterna arbetar extra. En respondent handlar mycket men i mindre 

grad än tidigare då individen bytte bostad tidigare under året och kan ibland köpa produkter 

som ej är nödvändiga men som individen önskar ha. I slutet av en månad då lönen erhålls från 

extraarbetet kan denna typ av konsumtion ske som är spontan i ökad utsträckning än tidigare 

under en månad. Två respondenter bor i närheten av handelsplatser vilket de anser kan bidra 

till ökad handel. Medvetenheten existerar ändå att vara mer planerad vid inköp, samt att 

individer är mer medvetna i vuxen ålder än tidigare i livet.  

 

En respondent köper färre skönhets- och modeprodukter på grund av att denna är student, 

men kostar ändå på sig restaurangbesök några gånger per vecka. Då en månad närmar sig 

slutet begrundar respondenten inköpen och väljer exempelvis att avstå från produkter som ej 

är nödvändiga. Vid inköpen väljer denna respondent att köpa fler produkter på en gång än att 

handla sporadiskt över tid. De produkter som inhandlas påverkas av intresset för exempelvis 

mode och skönhet. Produkter som respondenterna gemensamt inhandlar är smink, kläder, 

men även hårprodukter. Dessa produkter kostar ibland mer som exempelvis MAC, men 

produkterna kostar även ibland mindre, exempelvis de produkter som finns tillgängliga på 

H&M.  

 

6.2.3 Anledning till konsumtion och inköp 

De flesta av respondenterna handlar produkter då de önskar belöna sig själva för någonting 

som de har genomfört men även som en slags tröst då något inte känns bra och humöret är 

lågt. Vår tolkning av belöning är att det kan innebära att en individ köper något på grund av 

att de exempelvis presterat bra på arbetet eller i studierna, och anser att de “förtjänar” 

någonting nytt. Den tröst som individer kan söka i handlandet är exempelvis då saker har gått 

fel på arbetet och de önskar bryta denna känsla och bli gladare igen. Detta kan de då göra 

genom att köpa exempelvis skönhets- eller modeprodukter; 

 

“Ja ibland när man har haft en dålig dag då kan man unna sig någonting, typ finare 

underkläder eller ett läppstift som får ens humör att bli lite bättre.” 
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6.2.4 Inspiration och påverkan 

Inspirationen till inköp av produkter kommer exempelvis från Facebook, Instagram, Google 

eller Youtube, alltså den reklam som visas eller inlägg som skapas. Ytterligare inspiration 

hämtas även från olika sidor på internet direkt, som modetidningar eller bloggar. Den 

påverkan av Instagram som sker på individer beskriver en respondent som troligt men att 

detta ej är någonting som individen funderar över vid användningen. Individen är ej 

medveten om påverkan från Instagram vid inköp av produkter eller viss typ av klädesplagg 

och anser att detta eventuellt ofta sker i det undermedvetna;  

 

“Jag har aldrig någonsin fotat och skrivit ”dagens outfit” /.../. /.../ Jag har aldrig 

skrivit ”dagens outfit” och lagt ut, liksom ”den här är köpt här”, då är det snarare 

att jag kanske tar en bild på mig själv och sen om någon frågar ”vart har du köpt den 

där?”, ”ja men jag har köpt den där.” 

 

En respondent har köpt produkter som denna sett tidigare i inlägg på Instagram och sett det 

som är trendigt. Detta har skapat en önskan om att även äga en produkt som individen ej tänkt 

köpa tidigare; 

 

“Ja garanterat, jag ser mycket på Instagram och inspireras så ja, man kan säga det. 

Det mesta jag köper har jag oftast sett på Instagram.“ 

 

Det kan även vara så att produkten upptäcks flertalet gånger på Instagram innan individen 

själv önskar pröva produkten och köpa det. Instagram bidrar enligt individen till inspiration 

för inköp. Intresset för skönhetsprodukter kan bidra till en ökad påverkan genom de inlägg 

som skapas på Instagram. Detta då individer väljer att följa många av dessa typer av konton 

och blir då influerade och påverkade av vad som visas upp mer än de som ej har detta 

intresse. Graden av påverkan kan influeras av användningen av Instagram. Detta kan enligt 

en respondent ske då företag som H&M eller Gina Tricot publicerar bilder på Instagram och 

respondenten väljer att följa dessa. Detta leder till att individen väljer att köpa produkter, och 

att detta även influeras av företagens utbud i deras butiker;  

 

“/.../ man påverkas ju självklart, av vad alla, som H&M och Gina lägger ut, men det är ju 

också vad de har för utbud i sina butiker, och då är det klart att jag kommer att köpa det, /.../ 

det är väl lite så skulle jag säga.“ 



24 
 

Enligt Bauman (2007) är det med stor sannolikhet att individer väljer att inordna sig i 

konsumtionssamhällets olika förhållanden och att de anstränger sig för att tillhöra och passa 

in. Bauman menar även att individer har uppgiften att konsumera och att de individuellt 

köper produkter som även skapar och påverkar deras önskade grupptillhörighet i samhället. 

Mönstret i vårt material visar på att individer ständigt konsumerar och köper produkter för att 

tillfredsställa sina behov och det kan även vara så att individer omedvetet önskar tillhöra en 

viss typ av social grupp fast de ej uttryckligen säger detta. Detta kan bero på intresset för 

trender hos individer i samhället och då intresset är stort kan detta möjligen bidra till denna 

önskan om tillhörighet. Individers behov av att köpa produkter och tillhörandet till en grupp 

kan vara grundat i samhällets skapade ideal för hur individer ska bete sig och se ut. De 

uppkomna kraven som samhället ställer på individer kan vara en bidragande faktor till att 

individer väljer att köpa vissa typer av produkter och låter sig påverkas av andra individer.  

 

Holmberg (2008) menar att individer konstruerar sin identitet igenom de produkter som de 

konsumerar. Detta utvecklas under hela livet för individer och handlar om sociala och 

kulturella handlingar där det inte enbart innebär att uppfylla vissa behov, utan att 

konsumtionen påverkas av sociala och kulturella aspekter. Han menar att genom konsumtion 

kan en individ visa upp sin önskad sociala status och kommunicera ut hur man vill uppfattas 

som en enskild individ.  

 

De konsumtionsmönster och anledningar till köp av skönhets- och modeprodukter som 

kommit fram i materialet visar att individer konsumerar av följande anledningar. 

Respondenterna konsumerar på grund av önskan att tillfredsställa behov, önskan att följa en 

viss trend och att det på grund av detta kan leda till att de gör spontana köp av produkter som 

även bidrar till att de passar in i samhället. De önskar även förändra och utveckla sin stil. 

Skillnaderna i materialet visade att anledningen till köp även kunde vara önskan till 

förbättring av utseendet samt skapa ett bättre välmående och även en ekonomisk aspekt 

rörande den begränsade ekonomin som student. Mängden extraarbete påverkar möjligheten 

till hur mycket individerna kan köpa och konsumera och att det skiljer sig under årets lopp.  

Kapitalismens inverkan på konsumtionssätt och de anledningar som individer anser att de har 

till köp av nya produkter kan vara stor. Detta då individers konsumtionsmönster påverkar 

varandra. Då exempelvis närstående individer köper vissa typer av produkter kan detta skapa 

inspiration till köp eller en önskan om att efterlikna dem och deras livsstilar. Detta belyser 

hur individer i samhället lätt påverkas av varandra och de önskar anpassa sig till det samhälle 



25 
 

och de strukturer som de lever bland. Samhällets strukturella system, alltså resurserna och 

reglerna i samhället, är bidragande till de normer och värderingar som är sammanvävda med 

varandra och även är närvarande i individers medvetande. Den miljö som individen befinner 

sig i påverkar handlingarna och systemet både begränsar och möjliggör individernas 

handlingar. Detta kan leda till att individer får en frihet att bete sig hur de vill och köpa vad 

de önskar men även begränsar då reglerna kan förhindra handlingar och resurserna kan vara 

få.  

 

Vardagen kan möjligen gynnas om individer integrerar sig varandra och enligt de allmänt 

accepterade samhällsnormerna. De individer som väljer att gå emot normer kan få det 

problematiskt att accepteras och detta kan leda till en begränsad umgängeskrets samt 

utstötthet som tidigare nämnts. Det kan även leda till att olika sociala grupper skapar en slags 

fientlighet mot varandra på grund av att en eller flera individer ej lever enligt normerna. 

Individer i samhället besitter däremot en önskan att vara annorlunda och sticka ut från 

omgivningen, även om inte alla upplever att detta är möjligt att uttrycka på grund av rädslan 

att hamna utanför.  

 

Strävan efter märkeskläder ser olika ut i olika sociala grupper. De grupper som är 

intresserade av trender och mode kan ha högre strävan efter att bära produkter som anses ha 

högre status och vara dyra. De produkter som kostar mycket kan i samhället ha en stor 

betydelse och vara synonymt med att de som köper dyra produkter har råd med detta. De som 

tjänar mycket i inkomst anses ha en högre status socialt sett. Statusen kommer ur var de bor 

men även vad de arbetar som, vad de har för befattning inom exempelvis yrkeslivet. Då 

önskan om tillhörighet är stor hos individer kan detta bidra till att de köper dyra produkter för 

att passa in i den sociala ram som de anser sig tillhöra.  

 

Likheterna som kan existera mellan de som väljer att följa trender samt de som ej önskar följa 

trender och gå emot strömmen är att de alla önskar vara annorlunda, och “ej se ut som andra 

individer”. De strävar ej efter att använda modeprodukter från välkända märken men de 

önskar ändå köpa produkter med god kvalitet då de värdesätter detta;  

 

“Nej, det kanske var lite viktigare när man var tonåring att det skulle vara ett viss 

märke men inte nu. Dock tycker jag att märken har en viss bättre kvalitet, då kollar 

jag hellre på kvalitén och inte efter märken /.../.” 
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Dessa olika beteenden och eftersträvanden mot att passa in eller vara annorlunda kan vara 

influerade av samhällsstrukturen och de ramar som skapats av människor för att indirekt styra 

varandra. Det utrymme som finns för individer som önskar vara individuella och sticka ut 

existerar men det är däremot begränsat. De individer som väljer att köpa skönhets- eller 

modeprodukter som ej följer samhällsnormerna blir uppfattade som annorlunda. Detta 

innebär att konsumtionsmönstret påverkas av samhället och det som är allmänt accepterat och 

de produkter som individer väljer att köpa och hur ofta kan påverkas av detta men även av 

den ekonomiska aspekten.  

 

Det sken som samhället ger av vad som är accepterat riktar sig mot att det finns en 

problematik för de som önskar vara annorlunda. De sociala grupper som går emot kan anses 

som märkliga eller att det är något fel på denna grupp. Detta skapar frågan om individer har 

en möjlighet att fritt bli sina egna individuella jag eller om det är begränsat och isåfall till 

vilken grad. Instagrams påverkan på individer kan leda till att de uppfattar sig själva som 

annorlunda på ett negativt sätt om de ej är eller ser ut enligt samhällets mall.  

 

6.3 Självbild  

6.3.1 Syn på utseendenormer 

Den uppfattning individer har i materialet rörande utseendenormer ser ut på olika vis. En 

respondent anser att utseendet påverkas av normer som finns i dagens samhälle, samt att 

denna upplever sig ej vara tillräcklig vid betraktandet av bloggerskors inlägg på Instagram. I 

samhället finns en uppfattning rörande utseendet och vilket utseende kroppen bör ha enligt 

individen och att detta bidrar till ett sämre självförtroende och självbild. Detta leder till att 

unga tjejer idag påverkas rörande både mode- samt skönhetsprodukter vilket bidrar till ett 

sökande efter det som andra individer äger;  

 

“Ja men jag tror att man, de senaste två-tre åren har börjat uppmärksamma det här 

att många unga känner att de är mindre värda och att  /.../ alla andra har bättre liv 

än vad de har /.../.“ 

 

“ tror säkert det är många som blir påverkade av Instagram, speciellt unga tjejer, 

eller lättare sagt osäkra tjejer”.  
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En ytterligare uppfattning är att unga tonårstjejer anser att de har ett lägre värde, att andra 

individer i deras omgivning lever ett bättre liv samt att de inlägg som skapas på Instagram ej 

visar upp verkligheten.  

 

6.3.2 Självförtroende 

En uppfattning i materialet av självförtroende är att det ej är dåligt men att andra individers 

åsikter i dennes omgivning ändå är av stor vikt. Störst vikt läggs vid det motsatta könets 

åsikter. En respondent beskriver det såhär;  

 

“/.../Jag vill ju att /.../ killar ska tycka att jag är snygg, men jag bryr mig också väldigt 

mycket om vad jag själv tycker/.../” 

 

Individen ovan anser även att ej uppvisning av köpta produkter inte är viktiga att skapa inlägg 

kring. Det finns däremot en stor vilja att visa upp sig själv genom att ta en bild och därefter 

skapa ett inlägg på Instagram och då skapas önskan att få många “likes”.  

 

En ytterligare uppfattning rörande självkänsla är att den har utvecklats under uppväxten. 

Detta kan bero på att individer får olika färdigheter och blir påverkade på olika sätt under 

tonåren. De närstående i familjen som är närvarande under uppväxten samt ger beröm bidrar 

till insikten att en individ duger och ej behöver förändras;  

 

 /.../ ja det tycker jag, bättre nu än förr. Tror det blir så med åldern att man blir 

vuxen. Sen har jag haft en bra uppväxt där jag alltid fått höra att jag är bra som jag 

är. Man har kanske har landat mer /.../.” 

 

Den syn som visas i materialet rörande andra individers åsikt kring en individs utseende är att 

denna ser ung ut och är fräsch, genom att använda samt köpa modeprodukter som är trendiga. 

Individer kan uppleva och önska de produkter som andra individer äger och detta kan leda till 

påverkan på inköp.  
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En individ upplever att denna har ett gott självförtroende i olika situationer och att detta har 

utvecklats under uppväxten;  

 

“Ja det är det, man vill se ung och fräsch ut. Haha, nej men man vill ju oftast klä sig 

det som är inne, som nu fuskpälsar, man vill ha en sådan för man ser andra ha det. 

Man blir påverkad att köpa också.” 

 

6.3.3 Andra individers uppfattning kring utseende 

De anledningar som beskrivs rörande varför individer skapar inlägg på Instagram av inköpta 

produkter är exempelvis att individer önskar få ökad uppmärksamhet genom bilder, att de 

söker efter komplimanger och önskar höra av andra individer att de har ett fint utseende 

beroende av de klädesplagg de väljer att bära. En respondent anser att i dagens samhälle finns 

identiteten i de kläder som individer väljer att bära då de skriver i sina instagraminlägg vart 

kläderna kommer ifrån. En uppfattning rörande denna individs utseende var exempel att 

denna tillhörde en viss social grupp baserat på individens kläder denna bar i början av 

studietiden. Enligt en respondent uppfattas de märken som denna individ bär vara 

“högklassat”, alltså inneha en hög status. Dessa modeprodukter var inköpta till reapris vilket 

respondenten reagerade på;  

 

“/.../ det där har vi pratat om med mina vänner i skolan, när de såg mig första dagen i 

skolan när vi började, då trodde de att jag var värsta snobben och bitchig, för att jag 

hade Michael Kors väska, Ralph Laurenskjorta och Primeboots, och det är väl 

tydligen lite högklassat, inte vet jag, hög status. Men det roliga är att allt det där har 

jag köpt på rea för att det är sån jag är /.../” 

 

En upplevelse av detta för respondenten är att andra individer snabbt bedömer varandra 

beroende på de kläder som bärs samt att detta ej alltid stämmer med de individerna egentligen 

är. Många vill placera människor i ett visst fack beror på hur dem ser ut samt att fördomarna 

sitter i kläderna och hur dem ser ut;  

 

“/.../ att vi vill placera människor i fack och kategorier för att vi så fort som möjligt 

ska få en, ”ja men den där personen, den är den, den där är punkare, det där är en 

barbie /.../ Absolut så sitter fördomar i kläderna och hur folk uppfattas.” 
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De åsikter som finns rörande andra individer i materialet är att andra individers bilder 

uppfattas som att dessa individer ofta söker bekräftelse genom att de tar bilder och gör olika 

miner, exempelvis “duckface” vilket står för en putande mun och en individ anser att dessa 

personer ej har ett gott välmående. Uppfattningen rörande andra individer är att de önskar 

visa upp sig själva på en bild på Instagram samt att de eventuellt även söker bekräftelse 

genom dessa bilder.  

 

Den synen som individer har rörande de utseendenormer som finns i samhället kan förstärkas 

genom användningen av Instagram. Enligt Bauman (2007) upplever individen att denna ej 

räcker till och att den ej ser andra anledningar till eventuell utestängning. De krav som ställs 

på individen i samhället rörande hur de ska se ut för att accepteras och vad de ska klä sig i för 

typer av kläder är höga. Detta kan exempelvis på unga tjejer påverka deras självförtroende 

negativt. Enligt Bauman (2007) kan individers konsumtion vara en ansträngning för att skapa 

sig en tillhörighet till ett visst socialt medlemskap samt försöka äga vissa egenskaper som en 

förbättring av status eller dylikt. Den påverkan som normerna i samhället har på individers 

självförtroende och självbild styr deras handlande genom att de upplever sig vara tvingade till 

att se ut på ett visst sätt och välja att köpa olika produkter. Vår tolkning av detta är att 

individer väljer att spela en roll på Instagram inför andra användare för att förbättra sitt 

självförtroende och skapa en grupptillhörighet. Förklaringen till detta kan vara att samhällets 

olika sociala strukturer som normer och regler tillsammans hjälper till att skapa och 

upprätthålla de utseendenormer som finns. Individer väljer att försöka stärka sin självbild och 

förbättra den genom att köpa vissa mode- och skönhetsprodukter. Därmed hjälper individen 

själv till med att upprätthålla dessa normer och krav.  

 

Enligt Goffman (1998) bedöms individens identitet av omgivningen samt att detta resulterar 

att det tillkommer förväntningar på den enskilda individen. Det mönster som upptäckts i 

materialet visar att de flesta av respondenterna är måna om andra individers åsikter i 

omgivningen. Individers åsikter kan påverka jaget då de flesta önskar få kommentarer och 

många “likes” på sina bilder på Instagram. Den fasad som individer väljer att upprätthålla 

genom inlägg på Instagram kan vara uppkommet ur önskan om att skapa en egen identitet. 

Samspelet mellan individer kan vara en bidragande faktor till att individer väljer att försöka 

skapa en viss identitet på Instagram som eventuellt skiljer sig från den egentliga utanför.  
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Bakshi m.fl. (2014) beskriver i sin undersökning av Instagram att de inlägg som görs på 

Instagram leder till ökad uppmärksamhet från andra användare. Resultatet av studien visade 

att varken kön eller ålder har en påverkan på huruvida en bild får mycket kommentarer eller 

likes och att det är uppvisandet av ansiktet som påverkar. Individens önskan om mycket 

uppmärksamhet kan vara grundat i samhällets sociala strukturer där individer skapar olika 

krav för tillhörighet av grupper som tidigare nämnts, exempelvis en ökad status uppnås 

genom att popularitet uppnås av många likes på Instagram. De individer som publicerade 

inlägg under studien av Bakshi m.fl. (2014) där de visade upp sitt ansikte hade en större 

möjlighet till att få likes och kommentarer än de individer som ej publicerade bilder med sitt 

ansikte. Individers åsikter i denna studie om Instagram visar exempelvis att en stor vikt kan 

läggas vid mäns åsikter och kommentarer och att det kan upplevas viktigt för de unga vuxna 

kvinnorna att bekräftas av män. Detta kan vara mer betydelsefullt än då kvinnor väljer att 

klicka like på varandras inlägg.  

 

En individ beskriver exempelvis att önskan om att få flera likes uppstår då denna skapar ett 

inlägg med en bild på sig själv. Individers beteende och bekräftelsebehov kan kopplas 

samman med samhällets bevarande av sociala beteendemönster och normer. I samhället lär 

sig individen att bete sig på ett visst sätt som är allmänt accepterat och vad som är tillåtet. 

Individen lär sig även att då de erhåller beröm är de duktiga eller har ett utseende som är 

accepterat enligt samhällets normer. Konsekvensen av detta är att individer får ett sämre 

mående samt sämre självkänsla då de ej alltid kan leva upp till samhällets normer. Vi anser 

att det finns en ständig kroppshets mellan individer som skapas och upprätthålls av 

individerna. Med detta kan krav följa rörande vad individer bör göra för att bli accepterade 

och sedda. Resultatet av detta kan bli att individer förlorar sin identitet och blir en del av 

strömmen där de väljer att bete sig som andra samt se ut som andra. Den identitet som skapas 

utav detta är delvis konstruerad av samhällets normer men även av individen själv då det är 

individen som både väljer men även indirekt tvingas till att upprätthålla och reproducera 

normerna och kraven då den annars kan riskera att ej bli accepterad i en social grupp.  

 

Enligt Papacharissis och Mendelson (2011) framställer individer sig själva på internet som de 

själv önskar och social medier skapar möjligheterna för individens framställning samt 

uppvisning av sig själva. Instagram bidrar till att individer kan visa upp en utvald sida av sin 

identitet och de skapar även en image som tillhör en viss social grupp som de önskar tillhöra. 

Den framställning som individer gör genom att skapa inlägg på Instagram anser respondenter 
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i materialet kan bidra till bekräftelse och att det är av denna anledning som individer 

publicerar bilder där de exempelvis putar med sina läppar. Den status som individen har i 

samhället kan önskas framhävas i de bilder som läggs upp på Instagram. Individer kan önska 

visa den livsstil de har, vilka produkter de köper eller önskar ha. De önskar även visa upp sin 

identitet.  

 

Genom framställningen på Instagram kan individer uppleva att självförtroendet stärks då de 

får positiva kommentarer eller många likes. Detta kan bidra till en fortsatt hög användning av 

Instagram och att upprätthållandet av en viss image fortsätter och förstärks. Sociala mediers 

höga närvaro i individers liv kan även bidra till en försämring av självförtroendet men det kan 

även bidra till en förstärkning och en upphöjning. Självförtroendet kan försämras om 

individer ofta använder Instagram och ser andra användares inlägg med uppvisande av ett 

visst allmänt accepterat utseende och en klädstil som anses vara trendig  och om individen ej 

har detta utseende eller klär sig enligt denna klädstil. Självförtroendet kan upphöjas om en 

individ som frekvent använder Instagram får mycket positiva kommentarer då denna skapar 

inlägg som tidigare nämnts. 

 

När människor upplever att de passar in i samhället enligt samhällsnormerna så kan det 

skapas en tillfredsställelse inom individen. Detta kan leda till att de ej upplever sig vara 

utanför. Vi upplever att det är viktigt i det svenska samhället att vara “lagom”, alltså 

tillräcklig, och inte sticka ut rörande egna åsikter, mode och hur individer är som personer. 

Detta kan vara viktigt att följa då individer ej vill riskera att hamna utanför en önskad social 

grupp om de visar upp annorlunda åsikter eller klär sig annorlunda och därmed avviker från 

normer i samhället. I samhället finns det även en motsatt sida där individer önskar vara 

individuella och ha egna åsikter och en annorlunda stil. Dessa individer anser vi ofta bemöts 

på ett negativt sätt och att de anses vara märkliga. Följer inte människor allmänt accepterade 

samhällsnormer så finns det en risk att individer som sticker ut och är annorlunda stöts ut och 

hamnar utanför sociala grupper och förlorar sitt sociala umgänge. Konsekvensen av detta kan 

leda till att individer i samhället väljer att fortsätta att upprätthålla utseendenormer inom och 

mellan olika sociala grupper.  
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7 Slutdiskussion och slutresultat 

Vi har studerat hur Instagram påverkar unga vuxna kvinnors konsumtion av både mode- samt 

skönhetsprodukter. En önskan har även varit att studera hur självbilden hos individer 

påverkas av Instagram och på vilka sätt de påverkas av den sociala medieformen. Fokus i 

denna studie har varit att få de unga kvinnornas egna upplevelser av Instagram och hur de 

uppfattar påverkan och att genom detta kunna göra generaliseringar till det svenska samhället 

ur dessa upplevelser och uppfattningar. Detta för att skapa en bredare bild av Instagram och 

hur sociala medier påverkar individer i dagens samhälle.  

 

Instagrams påverkan på individers konsumtion har visat sig se ut på följande sätt. De 

individer som frekvent använder Instagram kan uppleva olika krav att ständigt behöva 

uppdatera och skapa inlägg kring olika produkter som har köpts. De kan även uppleva kravet 

att följa mode- och skönhetskonton för att ej missa olika trender så att de kan upprätthålla sin 

image och den bild som andra individer har av dem. Dessa individer riskerar i högre grad än 

de som använder Instagram sällan att påverkas av Instagram då dessa personer blir mer 

exponerade för inläggen som olika användare skapar. Detta kan kopplas till den tidigare 

forskning som Mendelson och Papacharissis (2011) gjort där de studerade hur individer kan 

framställa sin identitet som de själv önskar och att de kan välja bort de sidor som de vill dölja 

genom att individer påverkas av Instagram till den mån att de väljer att anamma trender för 

att kunna visa upp en utvald sida av sin identitet. Detta för att skapa en tillhörighet till en viss 

social grupp i samhället. De andra användarna på Instagram kan då de upptäcker inlägg 

bekräfta individen och den önskade identiteten genom kommentarer. Instagram är en scen där 

individen kan visa upp sin roll som den spelar. Denna roll är enligt Goffmans (2009) teori 

något som visas upp genom den fasad som människor skapar, exempelvis på scenen 

Instagram. Rollen som de skapar visar de upp på Instagram och den roll som visas upp på 

Instagram kan skilja sig från den roll som visas upp utanför Instagram. Däremot kan 

individens roll på Instagram ha vävts samman med rollen utanför och kan ha skapat en enda 

roll och identitet.  

 

De flesta kvinnorna  har inte köpt produkter som de har sett på Instagram men de har däremot 

blivit intresserad av dem. Detta kan ändå leda till en påverkan men som däremot är låg. Dessa 

individer skiljer sig från de individer som använder Instagram flera gånger dagligen och har 

ett stort mode- samt skönhetsintresse. De kan göra spontana inköp om de har sett produkter 
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flera gånger på Instagram då de önskar vara uppdaterade kring trender. Trenderna är lätta att 

upptäcka på Instagram på grund av de olika mode- och skönhetsinriktade konton som finns 

tillgängliga. Individer kan därmed få en önskan att köpa produkter för att det är trendigt och 

att de har exponerats för produkterna flera gånger på Instagram. Detta kan vara produkter 

som de ej tänkt köpa innan de upptäckte dem på Instagram. Individer är både medvetna och 

omedvetna om Instagrams påverkan på deras konsumtion av skönhets- och modeprodukter. 

Uppfattningen är även att påverkan kan ske undermedvetet och att det inte är någonting som 

individer tänker på då de handlar.  

 

Den påverkan som Instagram har på respondenternas självbild skiljer sig mellan individerna 

men de flesta av respondenterna upplever att de har en bra självkänsla. De utseendenormerna 

som finns i dagens samhälle påverkar individer och kan leda till att de upplever sig ej vara 

tillräckliga på grund av de inlägg som de ser på Instagram, som bloggerskor skapar eller 

inlägg med fokus på träning exempelvis. De individer som våra respondenter anser påverkas 

mest av Instagram är unga tjejer i tonåren då de söker mycket bekräftelse från varandra och 

önskar äga det som individer har i deras omgivning. Enligt Bauman (2007) använder 

individer konsumtion för att tillhöra en viss social grupp i samhället men även för att 

tillfredsställa behov. Individer önskar visa upp sig själva och de produkter de har köpt på 

Instagram. Vissa individer upplever sig inte ha något behov av att visa de produkter som de 

har köpt men de är intresserade av att visa upp sig själva och önskar då få likes och även 

positiva kommentarer.  

 

Upplevelsen av självbild i materialet är att den stärks under uppväxten då individer lär sig 

olika färdigheter och påverkas under uppväxten av olika saker i deras omgivning. De som 

befinner sig närmast individer kan stärka deras självbild genom att ge dem beröm. Individer 

påverkas även genom skolkamrater och vänner. Individer upplever ett behov av att bli 

bekräftade från andra personer i deras omgivning och de produkter som upptäcks på 

Instagram kan de anse bidrar till positiva åsikter hos andra. Individer söker uppmärksamhet 

från varandra i samhället och de önskar söka detta genom att skapa inlägg på Instagram. De 

söker komplimanger från andra användare och vill få beröm för sitt utseende och de 

produkter de bär. Genom de inlägg som skapas så kan individer uppfattas tillhöra vissa 

sociala grupper i samhället då de visar upp kläder som ser ut på visst sätt eller har ett visst 

märke som är välkänt.  
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Vi har kommit fram till att individer som använder Instagram dagligen och har ett stort 

intresse för mode- och skönhetsprodukter konsumerar mer och även påverkas mer av 

instagramflödet och de inlägg som skapas, än de individer som använder Instagram sällan och 

har ett litet mode- och skönhetsintresse. Den forskning som tidigare gjorts inom området 

social media har fokuserats på hur individer visar upp sig själva och vilken identitet de 

skapar. Ett ytterligare fokus har även varit att belysa hur Instagram bidrar till att individer får 

mer uppmärksamhet, främst genom ansiktsbilder.  

 

Då Instagram är ett stort fenomen som blivit en del av samhället och kulturen i Sverige anser 

vi att konsumtionen i hög grad påverkas av Instagram och de inlägg som skapas. Vi anser 

även att Instagram påverkar  många individers självbild och hur de vill framställa sig själva. 

På grund av Instagrams närvaro i individers vardag anser vi att en fortsatt forskning inom 

detta område skulle kunna riktas mot ett fokus på Instagrams framtid och om påverkan 

kommer öka eller minska. Det vore även intressant att studera vilken medieplattform som 

kommer att få störst plats i samhället och om individer i större utsträckning kommer att välja 

bort sociala medier och fokusera på samtal i det vardagliga livet utanför.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjuguide 

 

Allmänt om konsumtion  

1. Vad innebär konsumtion för dig? 

2. Handlar du ofta?  

3. Hur mycket ungefär spenderar du på konsumtion varje månad?  

4. Konsumerar du olika mycket i olika perioder? Varför?  

5. Har du köpt någonting som du har sett på Instagram? 

 

Skönhetsprodukter 

1. Vad brukar du köpa när det gäller skönhetsprodukter?  

2. Hur mycket pengar lägger du på dessa produkter?  

3. Vart får du din inspiration ifrån?  

 

Mode 

1. Är det viktigt för dig att klä dig trendigt? 

2. Vilken klädstil anser du att du har? 

3. Är det viktigt att kläderna har ett visst märke när du köper de? 

4. Hur påverkas du av andra individer och deras stilar? Om inte, varför?  

5. Hur påverkas dina inköp av kläder av Instagrams flöde? 

 

Instagram 

1. Använder du Instagram? Ofta? Sällan?  

2. Vilka typer av konton följer du?  

3. Blir du påverkad av dessa? 

4. Anser du att människor i allmänhet påverkas av flödet på Instagram?  

5. Hur påverkas du av dina kontakters inlägg när det kommer till inköp av kläder och 

smink? Om inte, varför?  

6. Hur påverkas du av flödet på Instagram?  

7. Upplever du att du behöver visa upp dina inköp?  

 

 

 



 

Självbilden 

1. Anser du att du har ett bra självförtroende? 

2. Blir du personligen påverkad av Instagram som sociala media form? 

3. Tror du att andra individer ser dig på ett visst sätt beroende på det du konsumerar?  

4. Upplever du olika känslor när du konsumerar?  


