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Sammanfattning  

I den föreliggande studien undersöks sociala medier och framför allt Instagrams betydelse för 

unga kvinnors konsumtionsvanor. Både det högmoderna samhället och 

samhällsmedlemmarna påverkas på flera sätt av sociala medier och smartphones. Det för med 

sig olika beteenden och blandade positiva samt negativa känslor. Studien lutar sig mot en 

teoretisk och begreppsligt ramverk med utgångspunkt i A, Giddens teori om reflexivitet och 

självet samt Z, Baumans teori om konsumtionssamhället, men även inslag från Heimann och 

Gaisers teori om smarta infödingar lyfts fram. Genom fyra dialogiska intervjuer med totalt sju 

kvinnor i åldrarna 19–29 år så utformades studien med stöd från den hermeneutiska 

metodansatsen. I studiens resultatdel lyfts det fram hur Instagram via smartphones konstanta 

närvaro har kommit att få stor betydelse för kvinnorna och deras konsumtionsvanor. Empirin 

binds samman med teorierna och tidigare forskning och i huvudtolkningen som jag valt att 

kalla Du håller din smartphone i handen, men håller den dig i handen? påvisas en paradox 

som sedan förklaras och redovisas.  

Nyckelord: Instagram, smartphones, självet, konsumtionssamhälle, hermeneutik 
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INLEDNING & BAKGRUND 

Vart man än befinner sig i samhället kan man se människor som tittar ner i sina smartphones. 

Smartphones är mycket mer än bara en mobiltelefon att ringa och smsa med. Det är en 

minidator som har en uppsjö av olika funktioner som kan hjälpa och underhålla dagens 

moderna människor i många olika avseenden. Det blir även allt vanligare att institutioner 

överför tjänster till dessa smarta mobiltelefoner. Allt från att årsdeklarera, till att köpa en 

bussbiljett eller göra en läkarundersökning. Våra smartphones blir därför en viktig del för att 

vara en aktiv medlem i dagens högmoderna samhälle. Nedan redovisas statistik som visar att 

dagens unga människor ligger i framkant av smartphoneanvändandet och de är även väldigt 

aktiva i det sociala samspelet som förekommer på sociala medier. Det finns stora skillnader 

mellan kvinnor och män. Kvinnorna spenderar nämligen betydligt mer tid på sociala medier 

med ett stort intresse för Instagram. 

På sociala medier kan vi interagera med vänner eller främlingar över hela världen. Det är en 

källa för information och inspiration. På Instagram möts man ofta av bilder från andra 

människors resor, restaurangmaträtter, nyinhandlade kläder eller nya bil. Det visar att vi lever 

i ett samhälle som på många sätt drivs av konsumtion. Alla nya trender bidrar till att enorma 

mängder, av bland annat kläder och möbler kastas på soptippen för att de anses omoderna. 

Dessutom är möjligheterna till onlinekonsumtion stora och har ökat kraftigt. Man hör 

samhällsdebatter om att fysiska butiker stänger och postombud som har problem med att 

hantera den stora mängden paket. Trenden att handla varor online fortsätter öka och allt mer 

kan man se hur företag marknadsför sig på olika sociala medier. Instagram har infört 

sponsringsbilder och reklam från olika företag som automatiskt dyker upp i allas 

Instagramflöden. Många företag finns tillgängliga för individer att följa. Med enkelhet kan 

man nu klicka sig vidare till ett köp. Det är vedertaget att bloggare och ”influensers” 

(inspiratörer) på bland annat Instagram får bra betalt för att visa och rekommendera nyheter. 

Individer som använder sociala medier möts därför konstant av olika marknadsföringsknep. 

Hur påverkas individen i samhället av detta? 

Internet och Sociala medier 
Enligt en årlig studie av svenska folkets internetvanor, svenskarna och internet 2016, har man 

sett att den totala internetanvändningen 2016 låg på 25 timmar i veckan, per person. 

Smartphones står för 9 av dessa timmar och det är en ökning med en hel timme sedan 2015. 

Kvinnor använder sina smartphones i snitt 9,6 timmar per vecka och män 8,5 timmar per 

vecka. Det är även kvinnor som är de största användare av sociala medier. Kvinnor lägger 

hela 7,8 timmar varje vecka på sociala medier medans män lägger 6,3 timmar. Kvinnor är 

även mest aktiva på sociala medier då de postar och delar mer, samt skickar vidare mer 

frekvent. Dessa skillnader kan även ses hos flickor och pojkar i 11 års ålder. Hela 56 procent 

av flickorna är dagliga användare, mot pojkar 42 procent.  

Man har sett, mer än en fördubbling av daglig användning av sociala medier, från år 2010–

2016. Hela 58 procent mot tidigare 28 procent. Användning av Facebook fortsätter generellt 

att öka något och 71 procent av Sveriges befolkning använder Facebook någon gång per år. 

Dock ses en stadig minskning av dagligt Facebookanvändande sedan 2013 hos unga i åldrarna 

11–19 år.  

Instagram har istället fortsatt att öka kraftigt från 40 procent till 44 procent totalt och där är 

det de yngre åldersgrupperna som är de största användarna. I alla åldersgrupper är det fler 
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kvinnor än män som använder Instagram och mer än hälften av alla kvinnor under 35 år är 

dagliga användare. I åldrarna 12–15 år så använder nästan alla flickorna (96 procent) 

Instagram någon gång. Åldersgränsen för att använda appen är dock minst 13 år (soi2016.se). 

Instagram  
Instagram är en succésaga och köptes upp av Facebook år 2012 för 1 miljard dollar, 

motsvarande närmare 7 miljarder kronor. Vid den tidpunkten hade denna sociala plattform 30 

miljoner användare (Julius Gunnilstam, ehandeln.se) Instagram lanserades 2010 och har nu 7 

år senare över 800 miljoner användare och fortsätter växa snabbt. Det är kostnadsfri app för 

operativsystem för både Apple och Android. Appen är en visuell ”storytelling” där 

användarna kan fånga och dela sina levda ögonblick världen över med fokus på bilder och 

filmklipp (instagram.com/about/us/). På Instagrams hemsida kan man läsa texten; 

” … Instagram has become the home for visual storytelling for everyone from 

celebrities, newsrooms and brands, to teens, musicians and anyone with a creative 

passion.”     

Sociala medier och konsumtion 
I Svenska Dagbladet (24/9–17) skriver Karin M Ekström och Torbjörn Hjort i en debattartikel 

att ”sociala medier ökar trycket att konsumera mer”. Konsumtion har blivit betydelsefullt för 

att visa att man är en del av samhället, samtidigt som det är en viktig identitetsmarkör. 

Eftersom att sociala medier är väldigt närvarande i vår vardag så synliggör det konsumtionen 

på ett sätt som förut inte var möjligt. Barn och ungdomar kan bland annat se på sociala medier 

vad deras klasskompisar har gjort på lov, om de rest till USA, om har de fått många julklappar 

eller om de inte har gjort någonting. Konsumtionens betydelse och att inte räcka till 

stigmatiserar och utesluter personer som avviker och är annorlunda. Ekström och Hjort 

förklarar att sociala jämförelser lägger extra stort tryck på unga som är extra känsliga för 

grupptryck. Detta är något som marknadsförare är mycket medvetna om. I samhällsdebatten 

har det länge diskuterats om den ekonomiska tillväxten och hur konsumenterna har en viktig 

roll i detta, medans debatter om konsumtionens sociala betydelse lyser med sin frånvaro. 

Ekström och Hjort anser att vi behöver förstå synen på dagens konsumtion, pengar, 

varumärken och krediter, samt under vilka förutsättningar konsumtionen sker. De menar att 

det behövs mer kunskap om hur människor påverkas av kraven och förväntningar som ställs, 

nu när konsumtionens sociala och symboliska dimensioner har fått större betydelse i 

samhället. 

Ökning av konsumtion och onlinehandel 
Ur Konsumtionsrapporten 2016, centrum för konsumtionsvetenskap i Sverige, kan man läsa 

om en ökning av svenskarnas konsumtionsvanor (John Magnus Roos, gu.se). År 2015 så 

konsumerade svenska hushåll för 1826 miljarder kronor. Detta var en ökning på 2,8 procent 

jämfört med 2014, trots att priserna totalt sett var konstanta under denna tidsperiod. I 

rapporten har man även sett en ökning av konsumtionstrender inom onlinehandeln. År 2015 

så handlade svenska konsumenter (mellan 16–85 år) i snitt 14 tillfällen per år, online. Det är 

dubbelt så många gånger mot år 2005 (2016:22). I rapporten mäts även individers subjektiva 

upplevelse av välmående och hur nöjda de är med sina liv i relation till 

konsumtionsutvecklingen (2016:26). Det tycks anmärkningsvärt att det är betydligt fler 

konsumenter som är ”mycket nöjda” med sina liv 2015, än tio år tidigare då konsumtionen var 

lägre. Man kan även se en statistiskt säkerhetsställd skillnad (p<0,5) att kvinnor tycks var mer 

nöjda med sina liv än män. 

Konsumtion har en betydelse för många av de val vi gör, men har det en betydelse för hur vi 

mår? Det är en subjektiv uppfattning. Unga är de största användarna av sociala medier 

https://www.instagram.com/about/us/
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samtidigt som de även är känsliga för grupptryck. Eftersom unga kvinnor ligger i framkant i 

användandet av Instagram, kan man ställa sig frågan om dessa unga kvinnor upplever att 

deras konsumtionsvanor påverkas av marknadsföring och de sociala relationerna som de möts 

av där. När man blir 18 år i Sverige får man börja handla varor och tjänster online utan en 

förälders medgivande. Här läggs alltså ett ansvar på individen att själv förvalta sina pengar. 

Därför är det intressant att undersöka hur unga kvinnor upplever sina konsumtionsvanor och 

om sociala medier har någon betydelse av detta. 

FRÅGESTÄLLNING & SYFTE 
Jag har valt att genomföra denna studie för att undersöka om det finns en koppling mellan 

unga kvinnors användning av sociala medier och konsumtion. Sociala medier har blivit en 

social plattform som skapar en samhörighetskänsla med andra, inklusive främlingar. Eftersom 

det har fått ett stort inflytande i främst unga kvinnors liv, så vill jag undersöka konsumtionens 

sociala betydelse och om sociala medier, med fokus på Instagram, påverkar deras 

konsumtionsvanor. Jag är intresserad av att tolka och förstå unga kvinnors egen syn på detta, 

vilket bidrog till frågeställningarna; 

Hur upplever kvinnorna själva sina konsumtionsvanor och sociala mediers betydelse av 

detta? 

Vad har Instagram och andra sociala medier för betydelse för unga kvinnors 

konsumtionsvanor i Sverige?  

Jag har valt att avgränsa denna undersökning till enbart kvinnor då detta är en liten och 

tidsbegränsad hermeneutisk undersökning. Jag vill förmedla att jag är väl medveten om att 

konsumtionsbeteendet även kan återfinnas hos män. Dock har jag valt att åtskilja könen då 

kvinnor och framförallt unga kvinnor, är de som är mest aktiva på Instagram.  

TIDIGARE FORSKNING  
Tidigare forskning visar att det blir allt vanligare att söka information om en produkt inför ett 

köp, via sociala medier. Nedan presenteras tre teman för 7 tidigare forskningsartiklar som har 

relevans för den föreliggande studien. I medias relation till konsumenter så presenteras två 

studier som har undersökt bloggars inverkan på konsumenter och en studie om hur lyxföretag 

använder sociala medier för att på ett strategiskt sätt skapa personliga relationer till kvinnor, 

som i sin tur bidrar till vilka val de gör när de konsumerar. De två nästkommande teman 

kallas för rädsla och självkänsla och kvinnor extra utsatta och visar hur sociala medier på 

flera sätt kan påverka individers välmående. Databasen jag använde var Socilogical Abstracts. 

Där använde jag sökorden; Social media, internet, online, young, women, advertising, 

bloggers, shopping, buying, behavior, consumers, marketing. Dessa ord använde jag i olika 

kombinationer för att täcka upp så mycket kring ämnet som möjligt. 

Medias relation till konsumenter 

I-Ping Chiang & Chung-Hsein Hsieh var verksamma vid National Taipei University, Taipei, 

Taiwan. De hade som syfte att undersöka hur bloggar fungerar som marknadsföring och dess 

inverkan på konsumenter samt om det var möjligt att använda bloggar som en effektiv 

marknadsföringkampanj. År 2011 genomfördes studien som undersökte de 965 personer vilka 

sökt produktinformation av en vara, via bloggar innan konsumtion. Forskarna använde en 

strukturell ekvationsmodellering för att analysera data (2011:1245). Chiang och Hsieh har 

utifrån tidigare forskning förstått att det är vanligt att individer letar efter omdömen på 

bloggar, från andra personer som konsumerat produkten, innan köp. Personliga kommentarer 

och trender har stor intern spridning i bloggvärlden. Bloggar bidrar till interaktion mellan 

bloggskrivare och läsare. Därför upplevs bloggar som en personlig miljö som dessutom är 
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utvalt och anpassat av individerna själva. Då traditionell media tidigare varit enkelspårig så 

hade företag nu möjlighet att använda sig av en annan typ av interaktion som bloggar har att 

erbjuda. Företag har upptäckt att de kan nå rätt målgrupp på ett kostnadseffektivt sätt. 

Resultatet visade att bloggar kan ha en stor inverkan då bekvämligheten av att täcka 

informationsbehovet hos individen är en avgörande faktor. Även möjlighet till global delning 

och den lättspridande nyhetsfaktorn samt bloggarens professionella egenskaper var en 

bidragande orsak till konsumtion. Om bloggaren är väl känd och upplevs som trovärdig samt 

anses ha kompetens inom det specifika orådet så bidrar även detta till köp. Om en produkt 

sedan har många positiva omdömen så upplevs den som populär och väl mottagen. Detta ökar 

chanserna till ett köp (2011:1249).  

I en annan studie från 2015, även denna från National Taipei University, Taipei, Taiwan, 

genomfördes en surveyundersökning av 232 kvinnliga skönhetsblogg-läsare. Shih-Ju Wang, 

Chiu-Ping Hsu, Heng-Chiang Huang, Chia-Lin Chenh använde en strukturell 

ekvationsmodelleringsmetod och undersökte en föreslagen modell. Syftet med studien var att 

behandla bloggare som en form av mänskligt varumärke för att undersöka om bloggläsarens 

självkänsla påverkas av skönhetsbloggars informativa inflytande. Genom att undersöka 

inflytelserika skönhetsbloggares informativa inflytande på marknaden så vill forskarna med 

studien uppmärksamma konsekvenserna av den snabbt utvecklade kvinnodominerande 

marknaden som skönhetsbloggar innehar. Det kom fram att företag som säljer 

skönhetsprodukter ofta efterfrågar att skönhetsbloggare ska recensera sina personliga tankar 

och upplevelse av produkterna. Eftersom dessa bloggar riktar in sig till de som har ett intresse 

för det specifika ämnet så är det lätt för företag att på ett effektivt sätt finna rätt målgrupp. 

Bloggar har ett inflytande på läsarna som ofta söker information om en vara innan köpbeslut 

tas. Många gånger anser läsare att information från andra människor och det som står i 

bloggarna att vara sant. Bloggarens värde bedöms ofta genom att titta på popularitet och vilka 

som är följare. (2015:539). 

Skönhetsbloggaren blir en form av förebild som uttrycker sig via ord och bild. Genom att 

även visa inslag av deras vardagliga liv så skapas en image då bloggen fungerar som en form 

av dagbok. Många bloggar har ett kommentarsfält som gör att läsare och bloggare kan 

konversera med varandra. Detta leder till en känsla av vänskap som i sin tur resulterar i ett 

förtroende (2015:538). Bloggar fungerar som ett virtuellt samhälle och det bidrar till en känsla 

av att befinna sig i en grupp med likasinnade. 

Resultatet visar att bloggare och läsare kan bygga en personlig relation utan att faktiskt mötas 

ansikte mot ansikte. Dock är det viktigt att bloggare och bloggläsare har en interaktivitet med 

varandra tidigt i relationen, för att förstärka förhållandet. Genom att skriva i kommentarsfältet 

är denna interaktivitet möjlig. Det kan var avgörande för att bloggaren ska kunna fungera som 

marknadsföring. Forskarna fann även att läsaren helst vill ta till sig och acceptera information 

från en bloggare som liknar dem själva. Detta beror på att kvinnor föredrar att se till den egna 

självkänslan än en idealisk självkänsla. Genom det så kan bloggar influera och påverka 

läsarnas val av varumärken (2015:549). Det viktigaste för att dessa bloggare ska fungera som 

mänskliga varumärken är att dels skapa varumärkesrelationskvalitet samtidigt som det är 

viktigt att finna likheter till bloggaren som överensstämmer med läsarens självbild. 

Mine Üçok Hughes, Wendy K. Bendoni, Ekin Pehlivan studerade lyxmärket Tiffany och Co.s 

sociala mediebaserade webbplats och dess användning. Syftet var att kunna introducera 

begreppet storygiving som ett verktyg för framgångsrik användning i marknadsföring som 

lyxvarumärkeschefer kan nyttja sig av. Man ville se hur historieberättande och samproducerat 

marknadsföringsinnehåll kan ge ledande strategier för lyxvarumärken. I denna amerikanska 
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studie från 2016 kan man se att storygiving och storytelling kan vara ett kraftfullt och 

effektivt verktyg för lyxmärkesföretag (2016:357).  

Storygiving betyder att företagen skapar och ger varumärket en berättelse, ”en image”. Tack 

vare sociala medier har företagen nu börjat uppmuntra kunderna att ta över denna storygiving 

och det förvandlas då till storytelling. Kunderna får istället ansvaret att förmedla berättelser 

om företaget. Företagets ”image” förs då vidare genom en så kallad djungeltrumma via 

sociala medier. Detta ger företaget många fördelar då de bland annat kan förmedla och sälja in 

sitt märke på ett sett som gör att de inte upplevs som inkräktare. Dessa storytellers ger en 

tillförlitlig relation till andra konsumenter. Konsumenternas engagemang kan ge företaget 

makt och har förändrat synen på märken i den digitala världen. Konsumenterna blir 

medskaparna av märket i sitt berättande av personliga upplevelser av varorna företagen 

tillhandahåller.  

Lyxmärken som Tiffany & Co. och Jimmi Choo lyckades att skapa online-relationer till sina 

kunder. Jimmy Choo bad kunderna att lämna en berättelse om deras första och mest 

minnesvärda upplevelse av märket, på deras webbplats. För att styrka detta använde företaget 

även sig av utvalda kändisars berättelser och upplevelse av märket. Det här för likasinnade 

konsumenter tillsammans och ger en trovärdig bild av varumärket. Tiffany & Co. valde ämnet 

kärlek och bad konsumenterna att lägga upp minnesvärda ”äkta kärlek” minnen, på deras 

webbplats. När företagen efterfrågar specifika konsumentberättelser så skapar det ett landskap 

av kontextualiserade erfarenheter som delas av likasinnade (2016:360). På så sätt lyckas man 

engagera kunderna i en samverkan med varumärkets image, utan att tappa kontrollen. När 

dessa likasinnade konsumenter involverar sig så känner de att de är en del av en grupp och 

sammankopplade med andra, inklusive kändisar. Dessa storytellings-historier kunde dessutom 

sorteras efter popularitet, vilket både ger företaget kontroll, samt att det motiverar 

konsumenterna till att vilja ge en bra storytelling-historia för att själva bli populära. 

Rädsla och självkänsla 

Jessica P. Abel, Cheryl L. Buff & Sarah A. Burr skriver i en amerikansk studie från 2016 om 

fear of missing out, FOMO. Det kan översättas till Rädsla för att missa något. Studiens metod 

fokuserade på validering av extensiva skalor, men inkluderade även frågor för att kunna 

bedöma beteendemässigt och karaktäristiskt beteende. Syftet med studien är att studera hur 

FOMO påverkar individer i takt med att sociala medier ökar trycket av denna rädsla. Social 

interaktion, självkänsla och ångest var utvalda för att mätas med FOMO. Forskarna förklarar 

att vi människor är sociala djur som har en längtan efter att passa in i sociala grupper. Rädsla 

att missa något/saker ger oss människor känslan av att vara illa till mods då vi inte vill hamna 

utanför. Vi vill därför veta vad som händer med vänner, familj och även främlingar. Forskarna 

förklarar att detta fenomen inte är nytt, utan har varit närvarande genom historien. Dock var 

mediaflödet och långdistanskonversationer förr, mer långsamma, då brev och tidningar kunde 

dröja flera dagar/veckor. Dagens teknik har bidragit till att det är lättare för individer att 

konstant jämföra sig med andra vilket leder till en känsla av missnöjdhet, ångest, frustration 

och otillräcklighet som i sin tur kan leda till stress. För att passa in och inkluderas i detta 

sociala samhälle influeras individer att konsumera. Yngre människor har en konstant social 

interaktion med vänner samt sociala uppdateringar och det är nästan omöjligt att inte ha koll 

på vad vänner säger och gör hela tiden. Enligt en tidigare studie (2012) så uppger 40 procent 

(16–67 år) att sociala medier har påverkat FOMO. Siffran stiger upp till 70 procent hos 

människor i åldrarna 18–34 år. Att missa middagsbjudningar, fester och nya karriärer är några 

förslag på vad som grundar rädslan. (2016:34–35)  

Dessa sociala medier är en kanal för kommunikation, kunskap, nöje och att kunna uttrycka sig 

själv samt dela detta med andra. För många så kan detta framkalla ett beroende. Instagram är 
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en idealisk media för att dela foton och har blivit den mest populära och viktigaste 

plattformen för unga, sedan april 2014 (2016:36). Användning av sociala medier via telefonen 

verkar vara en bidragande orsak till detta beroende.  

 

Undersökningens resultat visar att FOMO kan ge bestående psykologiska negativa effekter 

och det har utvecklats i takt med sociala mediers utveckling. För att undgå känslor av ångest 

har människor med hög FOMO en högre benägenhet att använda sociala medier för att uppnå 

känslor av kontroll. Många individer påverkas även i deras beslutsfattning då de bildar åsikter 

och känslor av ett varumärke eller en produkt baserad på vad vänner och bekanta i deras 

sociala närverk tycker. Abel, Buff & Burr fann även att FOMO är aningen högre hos kvinnor 

än män, men minskar efter 24 års ålder. Forskarna spekulerar i att rädslan för att missa något, 

som är starkt kopplad till att passa in och kan ge företag makt till att driva individer till köp. 

De anser att det är intressant att lyfta vikten av företags påverkan på unga människor som 

tycks vara extra utsatta i FOMO (2016:42). 

Unga kvinnor extra utsatta  

Även i detta tema kan vi se att unga är extra utsatta när det kommer till medias påverkan av 

deras självkänsla. Konsumtion är ett sätt att självförbättra sig och att shoppa verkar vara en 

stor del av ungas liv, men tycks vara extra viktigt för just unga kvinnor då det tycks påverka 

deras självkänsla i flera avseenden. 

Syftet med Margaret K. Hogg & Aikaterini Fragoues studie från 2003 var att undersöka hur 

unga kvinnor tar till sig och påverkas av reklam, social jämförelse och konsumtion. I en 

kvalitativ analys ville de undersöka om det finns ett samband mellan unga kvinnors 

självkänsla och reklam. Denna undersökning genomfördes i Manchester, där de rekryterade 

48 unga vuxna kvinnor (i åldrarna 18–24 år) via ett snöbollsurval med hjälp av deras vänner 

och bekanta i England. Hogg & Fragoue förklarar att tidigare forskning har funnit ett tydligt 

samband mellan media och unga kvinnors ätstörningar. Ätstörningar är ofta kopplat till en 

känsla av ovärdighet (Academy of Eating Disorders 2000) och i en annan undersökning (Field 

et al. 1999) så svarade 69 procent av 548 kvinnor, att de känner sig påverkade av media och 

bilden av den perfekta kroppen (2003:751) Kvinnor i media vägde i snitt 23 procent mindre 

än den unga medelkvinnan. 

I studien fick respondenterna se och bedöma sina känslor efter att titta på modeller, från 

tidningar som inriktade sig på unga kvinnor i åldrarna 15–30 år. Sedan utfördes en 

manipulation och då fick respondenterna se bilder på kvinnor med ett mer ”normalt utseende” 

och bedöma sina känslor efter detta. Denna studie bekräftade att kvinnor jämför sig med 

kvinnor i media. Media påverkar på ett flertal olika sätt och kan bland annan kännas hotande, 

men också inspirerande (2003:768). Känslor av otillräcklighet uppstår efter att ha tittat på 

”perfekta kvinnor” i media, men håller ofta inte i sig länge då respondenterna tänker att 

kvinnan på bilden är retuscherad och falsk. Dock skulle känslan av otillräcklighet infinna sig 

om de såg en perfekt kvinna i verkligheten. Resultatet visar också att flera kvinnor i studien 

ville ändra sin livsstil genom att bland annat gå på dieter, efter att ha sett bilder på modeller. 

Dock leder detta ofta till en känsla av hopplöshet (2003:759). Kvinnorna uttrycker att de kan 

bortse från modellens utseende, men att det är svårt att bortse från samhällets förväntningar. 

Respondenterna var mer bekväma med att jämföra sig med kvinnor som de ansåg såg mer 

normala ut, då de hade lättare att identifiera sig med dessa samt att det framkallar känslor av 

inspiration (2003:763–765). Detta är i linje med Wang, Hsu, Huang & Chen studie där de 

kunde se att kvinnor är mer mottagliga till information om de finner likheter med sig själva 

vilket påverkar självkänslan positivt. 
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I en SIFO undersökning i Norge från 2008 så undersökte Randi Lavik och Ragnhild Brusdal 

norska ungdomars konsumtionsvanor. Datamaterialet hämtades ur den omfattande 

undersökning "Ung i Norge 2002" samlad av NOVA, Norska Socialforskningen, av 12 000 

elever i åldrarna 13–19 år. Artikeln belyser att dagens ungdomar tar på sig rollen av att vara 

konsument i tidig ålder. Det fanns en oro bland vuxna att de unga prioriterar shopping framför 

skola samt att de blir offer för företagens färdiga ”identitetpaket” som säljs, istället för att 

finna sin egen självidentitet. Syftet med studien var att titta närmare på norska tonåringars 

shoppingvanor för att se vad som kännetecknar olika kundtyper och identifiera 

shoppingfrekvensen mellan olika individer. De ville även undersöka om det fanns någon 

skillnad mellan pojkar och flickor när det gäller shoppingvanor. Artikeln belyser att 

identiteten är ett reflexivt projekt (Giddens 1991) och att konsumtion är en avgörande faktor i 

konstruktionen av ungas identitet. Konsumtionsvaror är ett kommunikationsmedel samtidigt 

som det kan hjälpa till att visa grupptillhörighet (Douglas och Isherwood, 1979). Shopping 

kan vara ett hårt arbete, då fel tröja kan förstöra bilden av individen (2008:395). Resultatet 

visade att shopping verkar vara en stor del av ungdomarnas liv och hela 63 procent av 

deltagarna hade shoppat minst en gång den senaste veckan, flickor mer än pojkar. Åldern 

hade ingen signifikant roll. Det framkom att shopping är en viktig del i det sociala livet och 

kläder och stil har en stor betydelse. Shopping är inte bara att handla, utan är också ett sett att 

finna information om mode och trender. Även detta verkar vara viktigare för flickor än 

pojkar. Oron för att shopping skulle gå ut över skolan verkar inte ha någon grund, däremot 

kunde man se att de som var mer vän-orienterade hade en negativ inverkan på studierna och 

att dessa även spenderade mer pengar när de shoppade. Studien visade även att shopping kan 

tolkas på olika sätt, men för de flesta så betyder det ”att handla är att vara social” (2008:405).  

Även i en annan studie från 2017 så återfanns det att kvinnor och deras uppfattning av 

identitet speglas av deras konsumtionsvanor. Joowon Jung undersökte effekterna av 

människors köpmotiv och de impulsivitets- och tvångsmässigt beteende som ligger till grund 

för köpbeteendet hos män och kvinnor. Jung studerade en onlineundersökning med 809 vuxna 

(var av 71,8 var kvinnor) där samtliga hade en historia med tvångsmässiga beteenden vid 

inköp. Tvångsmässigt köpbeteende avser ett kroniskt och återkommande inköpsbeteende som 

blir ett grundläggande svar på negativa känslor vilket i sin tur ger omedelbar tillfällig känsla 

av tillfredsställelse (2017:705). Jung kom fram till att det tvångsmässiga beteende som finns 

grundar sig i att dels försöka hantera olika negativa känslor, men också för att konstant söka 

efter en positiv stimulans (2017:715). Impulsshopping har visat sig ha en positiv effekt på 

humöret och det exalterar och ger glädje. Resultatet visar dock att det finns stora skillnader 

mellan kvinnor och män. Ha-begäret är starkare hos kvinnor och de upplever mer positiva 

känslor av impulshopping. Kvinnor upplever också ett större beroende av detta än män. Hos 

både kvinnor och män så är motivet att självförbättra sig och det är den primära anledningen 

till att impulshandla. Även detta är något som påverkar kvinnor mer än män. Kvinnor har 

dessutom ett socialt motiv av att impulshandla. Det är vanligare att kvinnor dels använder 

shopping som en social interaktion med andra, men besöker även fler butiker än män. Att 

shoppa är för kvinnorna, även ett sett att uttrycka kärlek (2017:714).  

SAMMANFATTNING AV DEN TIDIGARE FORSKNINGEN 
Den tidigare forskningens resultat visar att sociala medier fungerar som ett effektivt 

marknadsföringsverktyg. Genom att företag involverar kunderna och bygger personliga 

relationer så ökar det köpbenägenheten då individer känner att de då kan identifiera sig med 

andra. Identitet och självkänsla är kopplade till konsumtion och för att passa in i samhället så 

influeras individer till att konsumera. Att shoppa online föredras många gånger då det är 

enkelt och bekvämt att finna nyheter. Sociala medier kan framkalla negativa känslor och till 

och med bestående psykologiska problem, som känslor av otillräcklighet och stress vilka 
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grundar sig i en rädsla att missa något. Unga är extra utsatta för detta och det gör att de är 

benägna att använda sociala medier mer, då det ger en känsla av kontroll.  

Forskningen visar att kvinnor jämför sig med andra kvinnor i media och att det både kan 

inspirera samt kännas hotande. Kvinnorna upplever att de tycker att samhällets förväntningar 

sätter press. Många försöker ändra sin livsstil för att efterlikna kvinnorna i media, men det 

leder ofta till känslor av hopplöshet. Konsumtionen hos unga och framförallt hos unga 

kvinnor har stor betydelse för både det sociala samspelet med andra, men även kläder och stil 

upplevs som viktiga för att passa in. Att handla är att vara social och är ett sätt att visa kärlek. 

Unga kvinnor har även större benägenhet att impulshoppa och har även ett även en större 

benägenhet att uppleva tvångsmässiga begär. Att impulsshoppa har en tillfällig positiv effekt 

på humöret och motivet att shoppa ligger främst i en önskan att självförbättra sig. 

MITT BIDRAG TILL FÄLTET OCH DEN TIDIGARE FORSKNINGEN 
Jag kunde snabbt se att det fanns en ganska omfattande forskning om konsumtion. Dock fanns 

det inte mycket om unga kvinnors konsumtionsvanor i relation till sociala medier. Det jag 

fann berörde främst bloggar, men eftersom Instagram har kommit att blivit så populärt hos 

just unga kvinnor så finns det ett utrymme att undersöka detta. Eftersom det är ett tidsaktuellt 

fenomen behövs mer tidsaktuell forskning kring ämnet. Tidigare forskning pekar på att 

kvinnor är extra utsatta i flera avseenden och eftersom Instagram är en konstant närvarande 

kanal till konsumtion så är detta en viktig lucka att fylla. 

TEORETISK OCH BEGREPPSLIG REFERANSRAM  
Syftet med studien är att undersöka om det fanns någon koppling mellan unga kvinnors 

användning av sociala medier och konsumtion samt besvara frågeställningarna; Hur upplever 

kvinnorna själva sina konsumtionsvanor och sociala mediers betydelse av detta? & Vad har 

Instagram och andra sociala medier för betydelse för unga kvinnors konsumtionsvanor i 

Sverige? För att nå dit behöver vi förstå grunderna till deras beteenden och känslor. Nedan 

redogörs teorier och begrepp som var viktiga för att föra studien framåt och som 

analysprocessen stödjer sig på. Först redovisas A, Giddens och Z, Baumans teorier. Dessa två 

teoretikers teorier och begrepp ligger till stor grund för den föreliggande studien och för att 

kunna tolka och förstå respondenterna. Dock är dessa publicerades år 1997 och 2007 vilket 

bidrog till ett behov av att komplettera med två begrepp från G, Heinemann & C, Gaiser som 

har en tidsaktuell inblick i sociala medier. Samtliga teorier binds samman och är relevanta för 

att besvara studiens frågeställning.  

Konsumtion kontra Konsumism 
Bauman förklarar att konsumism är en form av socialt arrangemang som är ett resultat av att 

man har omvandlat vardagliga och permanenta behov och begär till samhällets viktigaste 

drivkraft. Konsumtion kan förklaras som ett drag eller syssla som människor gör, medans 

konsumism är en egenskap som samhället har. Det kan ses som en samhörighet hos 

människor. Vad vi behöver har dock fått en annan innebörd idag då exempelvis lyxvaror 

egentligen inte ses som ett grundläggande behov. Ändå upplever individer känslan av ett 

behov, begär och längtan efter dessa icke överlevnadsmåsten (Bauman 2008:36).  

Reflexivitet  
Giddens menar att grunden av reflexivitet gäller för den tendens som människan innehar i 

materiella relationer och socialt handlande. Det innebär att individen konstant omarbetar 

tidigare erfarenheter och kunskap mot nya informanter och ny kunskap. I dagens senmoderna 

samhälle så måste individen tänka reflexivt i takt med urbäddning och dagens alla abstrakta 

system (Giddens 1997:30). Urbäddningsmekanismer menas att det blir allt mer abstrakta 
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system. Exempelvis så har pengar blivit ett symboliskt tecken i form av siffror på ett konto 

och expertsystem (moderna system) väljer vi människor att ha tillit till trots att vi inte har full 

kunskap eller är insatta i dess profession. 

Modernitetens dynamik innebär att allt i samhället är föränderligt. Åtskiljande av tid och rum 

har ändrats och det finns tack vare internet, sociala förbindelser mellan människor trots 

tidsskillnader och stora avstånd. Detta medför även institutionell reflexivitet som betyder att 

verksamheter förhåller sig reflexiva mot bakgrund av ny kunskap och information. Allt detta 

kräver tillit till systemen. Individer måste lita på att allt fungerar som det ska. Bauman 

förklarar att det i detta informationssamhälle finns för mycket information och det innebär att 

människan måste sortera bort 99,99 procent av allt överflöd och ta till vara på den sista 

tiondels promillen (Bauman 2008:49). 

Konsumtionssamhälle 
Ekonomin blomstrar när pengar byter ägare och när det sker en omsättning av varor. Detta 

leder i sin tur att varor snabbt hamnar på soptippen. Den konsumistiska ekonomin behöver 

överskott och slöseri för att fungera, samt en drift att vilja kasta varor för att hela tiden kunna 

göra plats för nya (Bauman 2008:46). Bauman använder sig av den reviderade versionen av 

Descartes cogito; ”Jag shoppar därför finns jag”. Möjligheterna till att shoppa i detta 

senmoderna samhälle har vidgats på många sätt och underlättas då vi allt fler föredrar att 

handla på nätet. Det ger individen en trygg känsla att veta att den har kontrollen över 

shoppingsprocessen då inga fysiska möten med andra behöver ske och det är enbart dennes 

hand som väljer att trycka på knappen som det står köp på. Samtidigt som bekvämlighet och 

besparande av bensinpengar är ett faktum så behöver man inte heller mötas av bedömmande 

blickar eller påtryckningar av säljare. Internet är en stor värld med frestande nyheter och med 

ett stort utbud som har öppet alla timmar på dygnet (Bauman 2008:24–26). Detta öppnar upp 

för individens personliga val när det passar denna själv. Dock skriver Bauman om det sociala 

livet i ex. Sydkorea som har bytts ut mot ett ”cyberliv” då den större delen av livet levs genom 

internet och att det där inte handlar om en fråga av val, då ett liv utan internet skulle resultera 

i social död (Bauman 2008:10). 

Bauman förklarar att konsumtionssamhället kanske är det enda samhälle som lovar lycka här 

och nu och att vara lycklig är ett bevis på framgång. Dock benämner han att flera 

undersökningar har gjorts där resultatet på ökad lycka i förening med ökad konsumtion endast 

fungerar till en viss gräns, vilket är gränsen för att klara av de primitiva behoven (Bauman 

2008:54). Konsumtionssamhället ger ett löfte om tillfredställelse av begär. Dock är det endast 

förförande så länge människan har begär som förblir otillfredsställda, då det motiverar denna 

till att söka tillfredsställelse av nya behov. Dock kan detta sluta i ett tvång eller beroende. För 

att förväntningarna av tillfredställelsen ska fortgå så behöver sträckan till soporna bli kortare 

och ske snabbare (Bauman 2008:56–58).  

Bauman menar att konsumtionssamhället är ett samhälle som alla andra, där medlemmarna 

förväntas bete sig på ett visst sätt och följa de regler som råder. Den konsumistiska livsstilen 

uppmuntrar och belönar dem som följer och de som avviker straffas. Att konsumera visar att 

man investerar i det egna sociala medlemskapet och kan översättas till säljbarhet. Detta blir ett 

bevis på att man är socialt duglig. Det lär sig barn i tidig ålder oavsett kön och ganska snart 

testas de och stämplas. Många familjer med begränsade tillgångar behöver därför lägga 

pengar på onödiga förnödenheter, för att barnen inte ska retas. Att befinna sig i en så kallad 

underklass bevisar att man är otillräckliga konsumenter och det innebär att man saknar ett 

marknadsvärde (Bauman 2008:63–65).  
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Självet och självidentitet 
Dagens människor pendlar konstant mellan risker och tillit och därför etableras tidigt en 

känsla av ontologisk trygghet. Det menas att människan har en känsla av att känna sig trygg 

och att allt är som det ska vara och brukar vara, trots alla intryck och val som individen ställs 

för i detta högmoderna samhälle. Det blir vår skyddshinna skapad för det existentiella självet 

(Giddens 1997:11). Giddens använder sig av Rainwaters beskrivning om självet. Självet ses 

som ett reflexivt projekt som individen själv ansvarar för. Självet skapar en utvecklingsbana 

från individens förflutna till framtiden. Självet är allomfattande och kontinuerligt i varje 

ögonblick, då individen konstant måste ställa sig frågor om vad som händer, vad den gör, vad 

den känner och hur den tänker. Även kroppen är en del av självet, som kräver en självinsikt 

kring kost och motion. Självet för även en självbiografi, en berättelse om sig själv som i sin 

tur utgör kärnan av självidentiteten i samhället. Självförverkligandet är förbundet med tiden 

och skapar olika personliga tidzoner som hjälper individen att föra en dialog med tiden. Det 

kan ses som en typ av kontroll över tiden (Giddens 1997:94–97). Högmoderniteten har 

sammanfört självet och samhället på ett sätt som tidigare inte varit möjligt och den reflexiva 

processen kopplas därför ihop med personlig och social förändring. Modernitetens reflexivitet 

sträcker sig på så vis in i självets kärna (Giddens 1997:45). 

Dock är självet inte konstant, utan en är ett projekt av alla valmöjligheter de abstrakta 

systemen medför. Detta skapar därför en livsstil utifrån de val individen gör. I detta 

konsumtionssamhälle så blir valen i livsstilen en del av människans självidentitet och 

fenomenet kommodifiering framträder. Giddens menar att reklamvärlden och andra branscher 

sammankopplar ordet livsstil med konsumtion. Självet är ett projekt som är starkt påverkat av 

det kapitalistiska samhället och grundar sig allt mer i ägandet av varor och olika livsstilar. 

Massmedia använder sig av berättande skildringar där individer kan identifiera sig, samtidigt 

som välbärgade livsstilar framställs som något att eftertrakta (Giddens 1997:234). 

Kommodifiering 
Konsumtionssamhällets primära och viktigaste mål är att individerna kommodifieras, alltså 

själva blir säljbara varor. Medlemmarna i samhället måste göra sig själva till 

konsumtionsvaror och detta är den mest primära anledningen till deras konsumtionsvanor. Det 

räcker inte att enbart bli någon, utan det är individens ansvar att göra sig till någon (Bauman 

2008:68). Det finns en rädsla för att inte räcka till och detta utnyttjar konsumtionsmarknaden. 

Individerna tilldelas ett ”marknadsvärde” och måste konsumera för att ha ett värde (Bauman 

2008:73). Där igenom kan man även nå känslan av tillhörighet, genom att äga de varor som är 

aktuella, precis som alla andra. Om man inte är uppmärksam nog så finns risken att slås ut, 

om bäst före datumet hinner passera utan att man är medveten om detta. Eftersom samhället 

utvecklas snabbt så kan en klyfta växa sig stor. Långsamhet är lika med social död i 

modevärlden. Det ”konsumistiska syndromet” förklaras med orden; snabbhet, övermått och 

slöseri (Bauman 2008:96–98). Konsumtionsamhället säger åt oss vad som är aktuellt denna 

säsongen och vilka färger som inte längre är aktuella. Detta resulterar i att tillfredsställelsen 

endast är en tillfällig känsla (Bauman 2008:112). Giddens menar att självet projekt kan bli 

starkt kommodifierat då både livsstilar och självförverkligande påverkas av massmedias 

påtryckningar. Samtidigt som människan på ett reflexivt sätt många gånger kan urskilja 

fiktion och sanning och då kan en kamp mot det kommodifierade blir nödvändig (Giddens 

1997:236). 

Identitet är inget man föds med, enligt Bauman utan är ett pågående projekt genom hela livet 

och nya identiteter finns att hitta i närmaste butik. I den virtuella världen finns även 

möjligheten att experimentera med sin självidentitet då man kan skapa ett nytt ”virtuellt jag” 

beroende på vilka sidor av sig själv, man väljer att visa. Det kan bli en plats för att kunna 
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experimentera då denna nätgemenskapen är befriad från många risker då man aldrig behöver 

ställas ansikte mot ansikte med de man kommunicerar med (Bauman 2008:129). 

SoLoMo och Smarta infödingar 
G, Heinemann & C, Gaiser förklarar att dagens moderna internet har skapat möjligheter till att 

ha social kommunikation med andra, när som helst och var som helst, utan tidsfördröjning. 

Detta har i sin tur bidragit till nya och mer effektiva former av marknadsföring. Begreppet 

SoLoMo står för social, local, mobile och förklaras som ett fenomen som gör att människor 

kan komma i kontakt med vänner och tjänster som finns i närheten av deras platsposition. Det 

är en kombination av program och appar för smartphones som sammankopplas av sociala 

nätverk och platsbaserande tjänster (Heinemann & Gaiser 2015:7). Heinemann & Gaiser 

använder sig även av begreppet Smart natives som kan översättas till smarta infödingar. Med 

det syftar de på individer som är stora användare av sina smartphones. Dessa smarta 

infödingar beskrivs som personer som använder mobiltelefonerna och internet mycket varje 

dag och som inte har några problem med att använda telefonens alla nya funktioner 

(Heinemann & Gaiser 2015:47)  

De smarta infödingarna vill ha erbjudanden från företag via sina mobiler så de kan hålla sig 

konstant uppdaterade. Lokala och tidsaktuella erbjudanden som sprider sig genom sociala 

medier underlättar deras onlineshopping. Denna handel via nätet ger en känsla av frihet för 

konsumenterna, som själva kan välja sin roll i shoppingprocessen. Heinemann & Gaiser 

menar att olika experter tror att detta beteende kommer påverka fysiska butiker 

försäljningssiffror negativt, men tror dock inte att fysiska butiker kommer att försvinna helt 

eftersom kunder inte vill handla allt online. Fler företag låter nu mera sina kunder att handla 

parallellt mellan deras onlineaffärer och fysiska affärer (Heinemann & Gaiser 2015:16) 

Kundvård, omdömen och kundernas involvering i företagen är en ny form av marknadsföring 

och företagande, som är möjlig tack vare de verktyg som sociala medier tillför. Kunderna kan 

tipsa och hjälpa varandra med problem och det hjälper dem att göra bra köpbeslut som leder 

till att kunderna blir nöjda (Heinemann & Gaiser 2015:19). Genom detta samt möjligheterna 

för människor till att kunna dela information om produkter samt läsa betyg, omdömen och 

rekommendationer hos återförsäljarnas sociala medier, så har en sammanslagning av e-

handeln och sociala medier lovande förutsättningar. SoLoMo drivs av denna växande 

inverkan sociala medier har och den konstanta uppdaterade kontakten mellan vänner och 

bekanta. Människor vill hålla sig informerade. Denna permanenta tillgänglighet har blivit 

normaliserat för smarta infödingar som nu mera kräver erbjudanden via mobilerna så de alltid 

kan hålla sig uppdaterade och ha möjlighet att vara deltagande i sina sociala nätverk 

(Heinemann & Gaiser 2015:52). 

Teorierna går att binda samman då det går att applicera de smarta infödingarnas beteende på 

Giddens teori om självet och Baumans teori om kommodifiering. Dessa smarta infödingar vill 

ha erbjudanden från företag för att kunna förhålla sig kommodifierade. Samtidigt som de 

föredrar att välja roll i shoppingprocessen vilket visar på självets allomfattande och reflexiva 

tänkande. 

METOD  
Hermeneutikens grundstenar ligger i att tolka och förstå individens livsvärld (Ödman 

2007:25). Livsvärld kan förklaras som människors vardag, som ofta är något man tar för givet 

och som man dag för dag lever i. Eftersom konsumtion och sociala medier har blivit en stor 

del av vår vardag så passar den hermeneutiska metodansatsen bra för att besvara 

frågeställningarna. Det är en abduktiv metod som låter teorier bli vägledande. Genom att tolka 

och förstå respondenternas verklighet så går det med hjälp av valda teorier och begrepp, 
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redovisa och förklara fenomenet för hur unga kvinnor själva upplever konsumtion och vad 

sociala medier har för betydelse för detta. I denna del redogörs metodansatsen hermeneutik, 

urval, förförståelse, analys och etik. 

Då hermeneutikens handlar om att tolka och förstå så finns en strävan efter att uppnå en 

intersubjektiv förståelse, via en ömsesidig förståelse som uppnås av en dialog på lika villkor 

(Ödman 2007:14). Att tolka är att tyda en uppsättning tecken, som bildar något nytt, som i sin 

tur resulterar i en förändring hos människan (Binding & Tapp 2008:122). 

Heidegger förklarar att förståelsen är konstituerat för människans vara-i-världen. Att förstå 

och tolka är enligt Heidegger grundläggande för oss människor och är länkat till vår existens 

samt är grunden till tolkning. Tillvaron en individ lever i och förstår och är alltid riktat mot 

något. Tolkning och förståelse samverkar ständigt för att skapa en helhet till människans värld 

och skapar där igenom en existentiell innebörd i våra liv (Ödman 2007:25–26).  

Hermeneutikens uppgift är att se till delarna och helheten av fenomenet som studeras. Man 

behöver pendla mellan förståelse och förförståelse samt förståelse och tolkning. 

Förståelseprocessen kan ses som en dialektisk rörelse mellan delarna och helheten och 

processen liknar därför som en cirkel. I takt med att förståelsen utvecklas så tar denna cirkeln 

mer än form av en spiral då förståelsen hela tiden utvecklas i tolkningsprocessen (Ödman 

2007:100). Man strävar efter att finna intentionen bakom det som är sagt och avtäcka det som 

är osagt. Enligt Gadamer är språket grundläggande för vår existens och förståelse. Det är 

därför viktigt att verkligen kunna lyssna med en öppenhet till det som sägs och inte försöka 

bemästra det som sägs på ett intellektuellt plan. För att nå dit behöver man utmana 

förförståelsen, som är det man redan vet. Man ska istället låta världen öppna sig (Ödman 

2007:29–30). I ett utbyte av information med en annan individ, utan att veta vilken riktning 

samtalet kommer att ta, så kan man finna något nytt. Det är först då man kan uppnå en ny 

förståelse och se på ett fenomen med en gemensam horisont tillsammans med den andra 

personen (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2007:78–79). Det kan jämföras med att betrakta ett 

stort konstverk på nära håll. Då kan man se varje penseldrag och essensen av konstnärens 

verk. Alla dessa penseldrag skapar tillsammans en helhet och det är först när man tar ett steg 

tillbaka som man som betraktare kan se helheten och det som konstnären vill förmedla.  

Forskaren har som uppgift att uttrycka, klargöra och översätta detta. Genom att ha ytterligare 

en dialog med texten, den transkriberade empirin, så kan forskaren klargöra hur 

respondenterna själva upplever fenomenet. Man måste ifrågasätta sin förförståelse och tolka 

och se texten med nya ögon. Tillsammans med teoriernas vägledning kan tolkningen 

förklaras.  

URVAL 
Urvalet i den här studien är ett ändamålsenligt urval, eftersom jag ville få ut riklig information 

om mitt valda ämne. Jag fann intervjudeltagare genom att kontakta mina vänners, vänner som 

till mig är ytliga bekanta. Jag gjorde ett kriterier urval, då jag valde ut individer efter vissa 

förbestämda kriterier, för vilka som skulle få ingå i min studie (Patton 2002:238). Mina 

kriterier var att de skulle vara någonstans mellan 18–30 år. Detta var viktigt då jag ville 

undersöka unga kvinnor, men som har ansvar över sin egen ekonomi. Det andra kriteriet var 

att de skulle vara aktiva på sociala medier, varav Instagram skulle innefattas. Jag valde med 

omsorg ut kvinnor med stort åldersspann. Den yngsta kvinnan var 19 år och tre av kvinnorna 

var 25 år. En var 27 år och två 29 år. Jag ville uppnå ett så kallat maximalt urval som hjälper 

mig att finna gemensamma mönster i stor variation trots ett litet urval (Patton 2002:235). Jag 

kontaktade dessa kvinnor via Messenger på Facebook och frågade om de ville ställa upp på en 

intervju samtidigt som jag informerade om syftet med studien. 



 

14 

 

Jag har valt att kalla kvinnorna efter endast deras första bokstav i förnamnet för att de ska 

hållas anonyma. Totalt så utförde jag fyra intervjuer med 7 kvinnor. Två av intervjuerna var 

enskilda och två var gruppintervjuer. I båda gruppintervjuerna var kvinnorna nära vänner med 

varandra. En stor fördel med det, är att det blev en avslappnad stämning där alla vågade ta för 

sig och prata. Nackdelen var att de ofta pratade i munnen på varandra och avslutade varandras 

meningar, vilket dels försvårade transkriberingsarbetet, men även verkade korta ner vissa 

svar. Det fanns enligt min mening, även en fördel att respondenterna var ytliga bekanta med 

mig då de visste vem jag var, vilket underlättade till en avslappnad konversation. Det var 

också en fördel att vi inte kände varandra för nära, då man kan få förutfattade meningar om 

vad personen menar eller förstår. Nu var alla istället noga med att tydligt förklara vad de 

verkligen menade med det som sas och det hjälpte oss att ha en bra och utvecklande dialog. 

Nedan presenterar jag hur fördelningen mellan intervjuerna såg ut: 

I enskild intervju 1: S, 29 år. Enskild intervju 2: B, 19 år. I gruppintervju 1: J, P och K, 

samtliga 25 år. I gruppintervju 2: L och R, 27 år respektive 29 år. 

Jag har tidigare förstått att det finns både för- och nackdelar med enskilda intervjuer och 

gruppintervjuer och detta fick jag även erfara. Vid enskilda intervjuer så upplevde jag att 

respondenten lyckades förmedla vad de verkligen menade och kände då det fanns ett stort 

utrymme för mig att ställa följdfrågor för att se att jag förstått dem rätt. Dock uppfattade jag 

att de inte var lika reflekterande kring sina svar vilket kvinnorna verkade vara i 

gruppintervjuerna. Jag upplevde att de stimulerades av varandra. En svårighet med 

gruppintervjuerna var att några personer tog mer utrymme än andra och flera gånger avbröt de 

varandra, så att jag inte alltid kunde fördjupa sig i vad en person verkligen menade med det 

som sagts. Samtidigt finns det en risk att de påverkas av de andra i gruppen och inte uttrycker 

vad de själva känner. Dock upplevde jag att gruppintervjuerna blev dynamiska och förde 

dialogen framåt. Jag anser därför att jag fick det bästa av två världar genom att ha både 

enskilda intervjuer och gruppintervjuer. 

FÖRFÖRSTÅELSEN 
Inom hermeneutiken ser man på förförståelsen som något positivt, då det innebär att jag redan 

har förstått (Ödman 2007:102). Förförståelsen är förutsättningen för att kunna tolka och 

förstå. Ingen människa kan heller ställa sig utanför sin förförståelse då vi är en del av 

livsvärlden. Som forskare är det dock viktigt att hålla sig reflekterande över förförståelsen då 

den annars kan komma att påverka resultatet ogynnsamt. Genom att använda mig av en 

forskardagbok så kunde jag granska min förförståelse under hela processen (Dahlberg, 

Dahlberg & Nyström 2007:279).  

Jag hade en förförståelse om att kvinnor och framförallt unga kvinnor blir påverkade av 

sociala medier till att konsumera. Jag som själv är en 29 årig kvinna känner mig ofta påverkad 

till att vilja köpa saker som jag sett på sociala medier och framförallt Instagram, då jag möts 

av väldigt vackra bilder som inspirerar mig. Därför blev jag nyfiken på om fler kvinnor 

upplever samma sak. Jag har även hört att unga människor är extra påverkbara av media och 

kan ha svårare att fatta genomtänkta beslut och ville undersöka om det stämde. Det tycks 

dessutom vara vedertaget att kvinnor gillar att shoppa och att det ofta kan ha betydelse i 

sociala relationer.  

DATAINSAMLING  
Gadamer menar att man tillsammans med andra kan uppnå en ömsesidig dialog och 

förståelse. Gadamer menar med verstehen, att grunden för en bra dialog är att förstå något 

grundligt. Genom att verkligen lyssna och vara öppen och fokuserad på respondenterna samt 

bekräfta dem genom att ställa följdfrågor, om att jag förstått rätt, så kan jag uppnå detta. Målet 
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är att finna en ny gemensam förståelse som då kan alstra en horisontsammansmältning. 

Genom denna sammansmältnings så förändras vi och kan tillsammans se på fenomenet med 

nya ögon (Binding & Tapp 2008:123). Det ger en genuin dialog som är öppen och avslappnad 

som gör att forskaren når en ökad intersubjektiv förståelse (Ödman 2007:14). Eftersom jag 

hade reflekterat över min förförståelse kunde den ömsesidiga dialogen utmana min 

förförståelse och ge en djupare förståelse, vilket bidrog till nya tolkningar. 

Under intervjuerna använde jag mig av semistrukturerade frågor med en tematiserad 

intervjuguide, då jag ville att deltagarna skulle tala fritt och känna sig avslappnade. Jag 

frågade efter intervjudeltagarnas godkännande att få spela in intervjuerna med min Iphones 

ljudinspelning, vilket alla godkände. Tack vara detta kunde jag fokusera på att lyssna på 

respondenterna istället för att anteckna. Det var viktigt att få en subjekt-subjekt relation 

mellan mig och respondenterna för att uppnå en givande dialog och det tycker jag att vi 

lyckades med. Gruppintervju 2 med R och L utfördes i en av kvinnornas hem, medans de 

övriga intervjuerna tog plats på ett café. Intervjuerna var i genomsnitt 30 minuter långa. Jag 

ville att mina frågor skulle kännas öppna så att frågorna inte skulle dra resultatet i fel riktning. 

Jag valde därför att undvika att fråga om de känner sig påverkade av sociala medier. Jag 

frågade istället först, Har sociala medier betydelse för dina konsumtionsvanor? Efter de 

svarat ja så frågade jag vidare, Vad har sociala medier för betydelse för dina 

konsumtionsvanor? I bilaga 1 finns intervjuguiden jag använde. Dock följde jag inte frågorna 

efter punkt och pricka, utan lät intervjuerna utvecklas av sig själva. Jag var då flexibel och 

ställde frågor som passade dialogen. Detta medför en öppenhet som underlättar samtalet och 

är en förutsättning att utmana det jag redan vet. 

ANALYS 
Den hermeneutiska analysprocessen följer vanligtvis tre steg, vilket börjar med en inledande 

tolkning, för att sedan utvecklas till en fördjupad tolkning, (även kallad preliminär) och 

avslutas med en huvudtolkning. Jag kommer nedan presentera hur jag gick tillväga i 

analysprocessen och vad varje steg medför. 

En stor del av analysprocessen började redan under intervjuerna där jag och respondenterna 

lyckades ha en öppen dialog, som tidigare nämnt, bidrog till horisontsammansmältning. Nästa 

steg krävde att jag som forskare lyckades finna en dialog med texten i analysen. Likt att lägga 

ett pussel så försökte jag se helheten som varje del, varje pusselbit bildar (Ödman 2007:97–

98). Det skapar som tidigare nämnt en dialektisk rörelse likt en cirkel, mellan fråga och 

förståelse, mellan del och helhet. Genom att använda min förförståelse i början av processen 

så kan jag förstå textens kontext. Det finns alltid en risk att jag som forskare tolkar fel eller 

övertolkar, men genom att vara noga med att hela tiden reflektera över min förförståelse så 

försökte jag undvika att måla resultatet. Genom att använda forskardagboken under arbetets 

gång så kunde jag finna klarhet genom att notera idéer, tankar och reflektioner (Dahlberg, 

Dahlberg & Nyström 2007:279). Genom användning av mina utvalda teorier så kunde jag 

frilägga texten mening och genom att sammanställa och analysera texten så fick fallet tilldela 

teorierna ny mening. En ny mening och en djupare förståelse gör att spiralen hela tiden 

utvecklas (Ödman 2007:107).  

Inledande tolkning 

Inom hermeneutiken så börjar forskaren med att transkribera intervjuerna till textformat. Jag 

valde att transkribera redan nästkommande dag då allt var färskt i minnet. I denna inledande 

tolkning så läste jag texterna flera gånger för att finna en översiktlig helhet. Jag höll mig 

öppen till fenomenet, då jag verkligen undrade. Jag kunde med hjälp av min förförståelse 

skapa mig en språngbräda som hjälpte mig att förstå att jag skulle springa ett kunskapslopp, 

men inte visste vart jag skulle hamna eller var mållinjen fanns. Förförståelsen hjälpte mig 
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använda det som jag redan hade förstått (Ödman 2007:102). Men i denna fas kunde jag bara 

ana eller gissa vad allt skulle leda till. Minnesanteckningar och andra egna anteckningar 

hjälpte mig som forskare att finna rätt kontext. Genom att anteckna reflektioner kring 

utmärkande mönster och gemensamma nämnare i min forskardagbok så kunde jag forma sex 

olika teman av denna inledande tolkning.  

Fördjupad tolkning 

Efter att jag funnit dessa teman så kunde jag börja reflektera över passande teorier som kan 

stärka min tolkning och få den att nå en högre abstraktionsnivå (Dahlberg, Dahlberg & 

Nyström 2007:283–284). Genom att fokusera på två teorier, som kunde bråka med varandra, 

så tvingade teorierna sig på texten. Genom detta så fick teorierna frilägga mening och på så 

sätt påvisa det som fanns där. De fick vägleda mig, så att jag kunde hålla mig på banan. Jag 

började nå en djupare förståelse som kunde hjälpa mig att läsa mellan raderna av vad som sagt 

under intervjuerna. Genom att pendla mellan att se delarna och helheten, samt hålla mig 

öppen och känslig till materialet så skapade jag en dialog med texten som hjälpte mig förstå 

helheten utifrån delarna, samt förstå delarna genom att se helheten. (Dahlberg, Dahlberg & 

Nyström 2007:235–236) Detta samspel är en del av den hermeneutiska spiralen och hjälpte 

mig att nå djupare i min tolkning. Teorierna hjälpte mig att sortera ut och omarbeta mina 

teman och jag kunde då summera och totalisera tidigare 6 teman till 4 mer resoluta teman. 

Dessa teman redovisas med utvalda citat för att stärka dess validitet. 

Huvudtolkning 

Under hela tolkningsprocessen fortsätter jag att läsa texten och eftersom spiralen har hjälpt 

mig att nå länge i min tolkning så kan jag se texten med nya ögon och på så sätt blir spiralen 

blir fördjupad och mer nyanserad. Jag började se fenomenet som det presenterade sig och 

kunde inte längre förklara det jag fann på något annat sätt. Det fanns inte längre något som 

kändes motsägelsefullt och jag kunde se en röd tråd mellan text, teori, tolkning och min 

förståelse (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2007:288). Då kunde jag förstå att jag började nå 

mållinjen i mitt kunskapslopp. 

Jag som forskare kunde inse att jag hade förändrats. Att tolka är att förstå att alla dessa tecken 

bildat något. Fenomenet hade tvingat sig på teorin och tilldelade mening. 

Totaliseringsprocessen gav mig en mer omfattande bild av tolkningen och precisering gav 

mig ett bättre grepp om delarna och detaljerna. Jag började känna en harmonisk helhet och 

kände att jag hade nått fram till rätt mållinje. Fenomenets mållinje var nådd och mina 

frågeställningar kunde besvaras. 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
All humanistisk och samhällsenlig forskning behöver följa de forskningsetiska principerna. 

Utifrån dessa krävs det att jag som forskare följer de fyra huvudkraven som kallas, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidetialitetskravet och nyttjandekravet. Nedan 

presenterar jag hur jag gick tillväga med detta.  

Enligt informationskravet informerade jag samtliga respondenter att deltagandet i denna 

studie är frivillig och att de när som helst kan avbryta sin medverkan. Jag gav dem min mail 

samt telefonnummer så de kunde kontakta mig om de vill avbryta eller om de ville fråga 

något. Jag berättade att studien enbart kommer att användas till forskningssyfte och att detta 

kan bidra till en vinst i form av ökad förståelse för detta specifika forskningsområde. Jag 

informerade även om eventuella obehag samt eventuella risker.  

Vidare förklarade jag reglerna för samtyckeskravet. Jag som forskare behöver dem 

medverkandes samtycke, samt att de själva sätter villkoren för deras medverkan i form av, om 

de vill vara med, hur länge samt under vilka villkor de deltar under. Jag som forskare ska 
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förhålla mig neutral och inte påverka deltagarna genom påtryckningar och om de skulle vilja 

avbryta sin medverkan så skulle det inte medföra några former av negativa konsekvenser. 

Konfidentialitetskravet innefattar att jag behandlar samtliga uppgifter varsamt genom att koda 

namn så att deras identitet hålls skyddad och avskilt från obehöriga. Jag informerade samtliga 

om detta och att allt som sägs omfattas av en tystnadsplikt samt att ingen detaljerad 

information kommer att användas. Ingen läsare ska kunna identifiera någon av 

respondenterna. 

Jag presenterade nyttjandekravet och förklarade att deras uppgifter enbart får nyttjas i 

forskningsändamål och inte användas i andra syften (Vetenskapsrådet 2002:7–14). 

Genom att följa dessa riktlinjer så gjorde jag allt i min makt för att motverka risker. Jag anser 

att denna studies värde och vinst väger upp för eventuella risker. Detta är grunder som är 

viktiga för att bli godkänd i en etikprövning (Nygren 2012:26–27). 

RESULTAT 
Nedan kommer jag att presentera studiens resultat i tre delar. Den första delen är den 

inledande tolkningen som är min första tolkning av det insamlade datamaterialet. I sex olika 

översiktliga teman så presenteras en helhetsbild av empirin. I nästa del presenteras den 

fördjupande tolkningen som jag uppnått genom att komma djupare i analysprocessen och den 

hermeneutiska spiralen genom att använda mig av en begreppslig och teoretisk referensram. 

Avslutningsvis binder jag ihop säcken genom att presentera en helhetsbild av min 

huvudtolkning som är länkad med de andra delarna för att tydliggöra den röda tråden mellan 

delar och helhet.  

Ordet konsumtion betyder enligt nationalencyklopedin slutlig användning (förbrukning) av 

varor och tjänster. Detta läste jag för samtliga intervjudeltagare innan intervjun inleddes. 

Ordet konsumtion verkar dock ha en annan innebörd för kvinnorna. Att konsumera verkar inte 

betyda slutlig användning/förbrukning av varor, utan de verkar alla betrakta ordet konsumtion 

som själva inhandlandet av varor (även kallat shopping). Trots att varan tekniskt sett inte har 

använts eller förbrukats så har den konsumerats då den har fullgjort sitt syfte efter att den 

endast har provats. Därför väljer även jag att använda ordet konsumtion på det sättet och 

därför kan konsumtion och shopping ses som synonymt med varandra i denna studie. 

INLEDANDE TOLKNING 

Användning av Sociala medier 

Instagram beskrivs som viktigast av de sociala medier som finns och används mycket, 

framförallt av de yngre tjejerna i min studie. Det pratas om en uppskattningsvis en timme om 

dagen, men ibland mer. Flera av de yngre tjejerna förklarar att de loggar in på sin Instagram 

50 gånger per dag. Även Snapchat används ofta av de yngre tjejerna och förklaras som ett sätt 

att kommunicera vänner emellan. Facebook används också, men de flesta upplever de kan 

klara sig utan det, då nästan alla har ”tröttnat”. Om de använder Facebook så är det främst 

Messenger som nyttjas eller så loggar de in för att kolla om notiserna de fått, innehåller något 

viktigt. YouTube nämns som en bra källa att använda när de vill veta mer om något, som till 

exempel vid make up tutorials (informationsfilm som visar steg för steg vid användning av 

make up). 

Fördelarna med Instagram 

Anledningen till att Instagram är mest populärt hos kvinnorna är för att det är roligt och 

inspirerande och man föredrar bilder framför text för att det går snabbt. Genom att hela tiden 

skrolla igenom flödet så skapar det en känsla av att känna sig uppdaterad och ger då en känsla 
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av att ha koll. De uttrycker alla att de inte vill missa något och genom att kolla igenom sitt 

Instagramflöde så känner de att de får med allt de anser är socialt viktigt. Instagram är också 

ett sätt att varva ner en stund, samt ett verktyg som kan hjälpa till att vakna på morgonen. Det 

är även en form av tidsfördriv som ger en stimulans när de är uttråkade. Men detta sociala 

nätverk har också blivit en vana, och deras smartphone, internet och sociala medier förklaras 

som ett beroende. Det är ett socialt verktyg där de kommunicerar med vänner och som hjälper 

dem att se vad som händer i deras vänners liv, allt från att fått ett barn, varit på en resa eller 

köpt något nytt. Det finns en nyfikenhet för andras liv inklusive kändisars liv och genom att 

titta på dessa bilder så kan de drömma sig bort.  

Kvinnorna vill hålla sig uppdaterade i modet och ha koll på de senaste trenderna. Instagram är 

en plats för att finna inspiration från andra människor de följer, men även från företag och då 

kan Instagram agera som sökmotor för att finna nyheter att kunna köpa. Genom att läsa 

kommentarer och omdömen från andra så guidas de till att handla rätt. Även vänner tipsar 

varandra om nya varor. Det finnas även en tjusning i att hitta sådant som man inte letar efter 

via sökmotorn. 

Konsumtion online 

Samtliga respondenter berättar att de numera handlar mycket mer online än i fysiska butiker. 

Det föreligger en mängd olika anledningar till detta. Flera uttrycker att det är på grund av 

tidsbrist då det tar tid att åka till butikerna samt att butikerna har begränsade öppettider. De 

anser även att butiker har sämre utbud och inte håller upp takten med onlinebutikerna, samt 

att det är svårare att hitta det man söker. De uttrycker att det är mycket skönare att handla 

online då de bland annat föredrar att prova hemma i lugn och ro istället för i en trång provhytt. 

De gillar heller inte att trängas i butikerna och litar inte alltid på butikspersonalen.  

Respondenterna nämner att det finns många fördelar med att handla online, då det finns ett 

större utbud, och direkt kan se när det kommit nyheter. Flera använder Instagram för att se när 

företag lanserar något nytt. Nästan alla förklarar att de brukar läsa omdömen om produkter 

och att det ofta är avgörande för om de ska köpa något eller ej. Majoriteten av kvinnorna tittar 

på make up tutorials och inspireras av kvinnor de följer via Instagram, bloggar och 

Youtubekanaler. De uttrycker känslor av att lita på dem man följt länge och om den personen 

rekommenderar en produkt så ökar köpbelägenheten. Rabattkoder och erbjudanden har även 

en stor inverkan på kvinnorna och brukar bidra till spontana köp. Vänner tipsar varandra om 

varor och hetsar varandra till köp.  

Överdriven konsumtion 

Samtliga anser att de konsumerar för mycket och intervjuerna tycktes belyste detta på ett sätt 

som blev obekvämt för deltagarna. De uttrycker känslor av skam kring detta, men också en 

ärlighet i att det beror på ett beroende. Ord som, hets, stress, måste, beroende och tragiskt 

används många gånger under intervjuerna. Respondenterna upplever att de har svårt att 

prioritera rätt saker och istället för att köpa mat och julklappar så ”försvinner” pengarna på 

annat. Garderoberna går inte att stänga för att de är överfulla med skor som knappt är använda 

och skönhetsprodukter blir ståendes oanvända och måste sedan kastas. De uttrycker att de 

handlar mer än planerat och en anledning är begäret att vilja prova det senaste för att ”vara 

med på trender”. Värt att nämna är att respondenterna hade olika intressen till vad de föredrar 

att konsumera och trots det ser man tydliga likheter i deras beteende och konsumtionsvanor. 

Erbjudanden och köp 

När det kommet en rabatt eller erbjudande så kan det vara avgörande för om respondenterna 

väljer att konsumera eller inte. De upplever då att de ”måste passa på” och väljer därför att 

köpa. Ganska ofta så blir de rekommenderade varor av människor de följer på Instagram. Det 
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kan vara vänner, kändisar eller Influensers. Om de litar på personens omdöme leder det till ett 

stort intresse att köpa och om det sedan är ett erbjudande är chansen avsevärt större att de 

väljer att handla varan. Även fast de är medvetna om att personen som rekommenderar 

produkten är sponsrad av ett företag. Så länge de personen känns trovärdig väljer de att 

konsumera.  

Det destruktiva förhållandet 

De uttrycker att de känner att de ibland använder Instagram för mycket, då det tar tid från 

annat som borde göras istället, exempelvis diska eller sova. Instagram och andra sociala 

medier skapar stress och habegär. Orden måste köpa och beroende är uttryck som 

respondenterna använder när de pratar om konsumtion och de flesta känner ett begär av att 

prova de senaste trenderna.  

Några respondenter upplever avund av andras livsstil och vad som beskrivs som ”perfekta 

flöden” och att det kan ge dem sämre självkänsla. På grund av Instagram konsumerar de mer 

än planerat och ofta spontanshoppar de då rabattkoder och erbjudanden triggar och stressar till 

köp. Nyheter skapar ”hype” som leder till att de känner att de måste hålla sig uppdaterade på 

företagets webbsida. Instagram kan upplevas som ett stressmoment då de vill hinna kolla 

igenom allt på flödet för att inte missa något. Samtidigt tar det bort en stor del av den fysiska 

interaktionen vänner emellan, då man redan har sett allt som hänt i personens liv och 

kommenterat samt gett komplimanger online. 

FÖRDJUPAD TOLKNING 
Nedan kommer jag presentera min fördjupade tolkning som har en djupare abstraktionsnivå 

då den binder samman teorier och begrepp med datamaterialet. Jag har här totaliserat de 

tidigare sex temana till fyra. Dessa fyra teman går alla in i varandra och hänger på flera sätt 

ihop. Jag presenterar den fördjupade tolkningen genom att introducera citat ur intervjuerna 

samt binda detta samman med teorier och tidigare forskning.  

Vill inte missa något 

Det här temat en totalisering av den inledande tolkningens teman av Fördelarna med 

Instagram, konsumtion online och Det destruktiva förhållandet. Här får vi en inblick i hur 

Instagram på flera sätt tycks påverka deras känslor. 

Dagens högmoderna samhälle är enligt Bauman ett snabbt konsumtionssamhälle. Nya trender 

kommer och går och om man ska inkluderas som en värdig medlem så behöver man 

konsumera. På grund av internet och sociala medier så har tid och rum förändrats och 

samhället är enligt Giddens dynamiskt. Internet sover aldrig och därför gör inte 

konsumtionssamhället det heller. Därför bidrar det till att respondenterna känner ett behov av 

att hela tiden hålla sig uppdaterade på sociala medier och framför allt Instagram. 

I enskild intervju 1 förklarar S att hon föredrar Instagram framför Facebook. Hon anser att 

hon upplever Facebook som en opålitlig källa och att hon föredrar Instagram då hon på ett på 

ett smidigt och snabbt sätt kan hålla sig uppdaterad. Man kan dock se att hon trots dessa 

negativa känslor för Facebook, ändå ibland loggar in för att för att känna att hon ska ha koll 

på vad som är aktuellt. 

S: för att jag typ, ja nu står det 40 notiser, nu kanske jag ska kolla vad det är som 

händer… gillar inte Facebook längre… so much fake news, nemen Instagram är man ju 

ute på varje dag, det är i alla fall jag. 

Emma: Och varför just Instagram? 

S: Det är enklare, det är bara bilder, asså det är ju text också, men det går snabbast att 

kolla igenom Instagram. 
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I gruppintervju 2 med R och L samt mig, Emma förs en diskussion om användning av 

mobiltelefonen och känslan som uppstår om man skulle behöva vara utan sin smartphone en 

arbetsdag. 

R: ja, men jag kan också tänka så om jag typ har glömt telefonen, o ba, shit vad mycket 

jag kommer ha att kolla på sen, när jag kommer hem. Jag har inte sett Instagram på hela 

dagen! (skrattar) Det är ju panik! 

Emma: Varför blir det panik då? 

R: då tänker jag att jag har så mycket att kolla på, hur ska jag hinna?  

L: Det blir ett stressmoment! 

R: när jag kommer hem, då kommer det ta jättelång tid att skrolla igenom allt 

Emma: Men måste du kolla allt då? 

R: Nej, inte allt kanske, men jag vill ändå känna att jag är med i matchen liksom, att jag 

har lite jämn ström så här, ja. 

Man kan se att båda respondenterna upplever att de skulle känna sig stressade om de skulle 

vara utan telefonen i några timmar. R får en känsla av att behöva komma ikapp det de har 

missat och att detta i sin tur skapar en stress och en känsla av panik. Hon upplever att hon kan 

hantera den stressen genom att hålla sig konstant uppdaterad och inte missa något i flödet. 

Detta beteende går tydligt att koppla till FOMO, fear of missing out, och hur ångestkänslor 

uppstår då de känner känslor av stress och panik av att inte vara uppdaterad på sociala medier.   

Även nedan kan man se att B från enskild intervju 2 känner behovet av att skrolla igenom 

flödet för att känna att hon inte missar något. Genom att aktivt söka upp vad hennes vänner 

gjort, så kan hon få kontroll över tiden samtidigt som hon selektivt kan välja bort det hon 

anser är mindre viktigt. Då kan hon lägga tid på det som intresserar henne. Enligt Giddens 

teori så kan det ses som ett sätt för självet att få kontroll över tiden. 

B: Ja, man vill ju inte missa någonting, om nån har lagt upp någonting, nån bild eller 

skrivit något, så ba, jag vill inte missa vad dem personen har lagt upp, så man skrollar ju 

alltid igenom eller söker efter nån person och kollar igenom…Man är väldigt nyfiken 

I gruppintervju 1 med J, P och K diskuteras det att Instagram är en plattform som har blivit en 

del av deras vardag och att logga in sker rutinmässigt. Det faller sig naturligt för dem att vara 

stora användare av deras smartphones och sociala medier då de ger dem en känsla av att ha 

koll på vad som är aktuellt och nytt i deras vänskapskrets och i allmänhet.  

J: eh, det är väl lite så här, mest är det väl uppdateringar av dem man följer om det har 

hänt någonting nytt 

P: nån kanske ska få barn, då ser man det på Instagram 

J: ja, och så har dem lagt upp det. Man vill inte missa någonting, det känns som att man 

missar ingenting om man går in på Instagram, man har koll på grejer  

K: det är rutin 

P: då måste man ju gå in ganska ofta då egentligen för att inte 

K: det har blivit en rutin tycker jag 

De förklarar att de måste gå in på Instagram kontinuerligt för att övervaka de dem följer för 

att det annars kan finnas en risk att missa något som de anser är viktigt. Det skulle enligt 

Bauman kunna leda till social död. Instagram kan därför ses som ett verktyg för att förbli en 

del av gruppen. 

Nedan förklarar de att det kan bli problem med att följa många då det kan resultera i att de 

måste vara inloggade länge, för att gå igenom hela flödet. De upplever ett beroende och 

känner tvångstankar till att se allt i flödet. När de kommer tillbaka dit de var senast i flödet så 
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vet de att de inte har missat något. Här ser man att de försöker absorbera så mycket 

information som möjligt genom att de dels följer många och samtidigt försöker undvika att 

missa något. 

J: Beror lite på hur många man följer, hur lång flödet blir liksom och jag har ibland 

tvångstankar att jag måste gå dit jag var sist. Jag måste se allt (alla skrattar) 

P: man vill inte missa någonting 

J: nästan beroendeframkallande 

P: alltså man är ju beroende 

J: ja, alltså man är ju det 

P: ja alltså herregud, det finns ingen ursäkt man är det 

J: jag skulle kunna ta bort min FB men jag skulle inte kunna ta bort min Instagram 

J utrycker att Facebook inte är lika viktigt som Instagram. Respondenterna medger att de 

känner att de inte skulle klara sig utan Instagram. Genom Instagram kan de visa sig socialt 

dugliga och det är så viktigt för dem, så det resulterat i ett beroende. Även här ser vi att teorin 

om FOMO verkar stämma. 

När vi sedan diskuterar skillnad i vanor av sociala medier så utrycker J att hon använder 

Instagram mer nu än för några år sedan. Hon förklarar även att hon anser att det finns likheter 

mellan bloggar och Instagram, men att hon har övergått till att använda Instagram mer, än 

bloggar på grund av att hon upplever det som mest populärt just nu. Detta visar på ett reflexivt 

tänkande där hon avvägt ny information med gammal vilket resulterade i att prioritera 

Instagram. 

J: jag läste mycket bloggar förut, för flera år sen och då är det lite som nu, fast på 

bloggarna, så det har det liksom bara övergått till Instagram, tror jag, eller det känns 

som det, genom att Instagram har blivit så jäkla populärt så tror jag ändå att det har 

ökat, jo men det har det nog. 

Nedan diskuterar K och J att de känner sig påverkade av att se bilder och videos på Instagram. 

De upplever känslor av stress och iver då de upplever en avundsjuka och känner begär att 

också vilja äga de varor som kvinnorna på Instagram använder. Som Hogg & Fragoues 

tidigare forskning visar, är det vanligt att kvinnor jämför sig med andra kvinnor och att det 

ofta leder till känslor av hopplöshet och otillräcklighet. 

K: man kan ju typ bli stressad ibland också om man ser så här en massa sminkgrejer 

eller snygga kläder o man bara vill ha allting, asså man blir så här hetsig… ivrig 

J: ja, det blir maniskt nästan 

K: Ja typ! Man kan typ fastna på sånna här tutorials, o man bara oåh, jag vill ha en sån 

och en sån en sen ba… 

Emma: Det skapar ju en ha-begär 

J: hets! 

K: Ja ja ja och så vill man se ut så där och man blir typ avundsjuk 

J: och för att så ut så där så måste man ha dem där grejerna och då blir man så här 

K: så kommer man in på såna här typ perfekta människor som har såna här perfekta 

flöden så man bara (gör en grimas) (skrattar) 

K och J känner att de måste äga varorna för att kunna likna människorna, som de anser är 

perfekta. De jämför sin livsstil med andras och deras självidentitet påverkas negativt. Som 

Bauman förklarar så behöver samhällsmedlemmarna konsumera för att förbli säljbara varor 

och genom medias påtryckningar så ökar deras känslor av behov och begär. En individs 

identitet är ett projekt och att nya identiteter finns att köpa i närmaste butik. Eftersom 

konsumtionssamhället ställer krav på individen att konsumera nyheter, så resulterar det i ett 
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konstant identitetsskapande för att behålla ett marknadsvärde. Giddens menar att, eftersom 

självet hela tiden skriver en självbiografi om sig själv så utgör detta kärnan i självidentiteten. 

Därför behöver individen aktivt och reflexivt se till nya trender och livsstilar. Genom att hålla 

sig uppdaterad så hjälper det respondenterna att känna att de har kontroll. Annars finns en 

rädsla för att missa något som anses som viktigt i deras liv. Det grundar sig enligt Bauman i 

en rädsla för att inte tillhöra gruppen och konsumtionssamhället i stort. Det går i samma linje 

som Abel, Buff & Burr undersökningen om FOMO. Individer med stor rädsla att missa något 

har större benägenhet att använda sociala medier då det annars kan leda till känslor av ångest. 

Detta medför i sin tur att respondenterna använder sina smartphones rutinmässigt och ofta 

vilket Heinemann & Gaiser kallar för smarta infödingar. 

Inspiration och reflexivitet 

Detta tema är en totalisering av Konsumtion online, fördelarna med Instagram, användning 

av sociala medier och överdriven konsumtion. Här kan vi se att respondenterna aktivt söker 

inspiration och tänker reflexivt kring sina inspirationskällor och konsumtionsval. 

Respondenterna har valt att följa personer och förtag som de inspireras av. Det har medfört att 

de behöver reflektera över sina konsumtionsvanor för att göra rätt val då sociala medier 

bjuder på ett stort utbud av varor och trender. Det ställer då krav på individen att tänka 

reflexivt då det är viktigt att välja rätt, eftersom det enligt Giddens och Bauman är en del av 

självets pågående projekt och är individens ansvar. 

Här förklarar S i enskild intervju 1 att hon blir inspirerad av Instagram och de skönhetssidor 

hon följer där, till att köpa varor. Hon förklarar att hon känner sig överöst av information som 

dyker upp i hennes Instagramflöde då de hon följer, ofta gör reklam för nyheter och varor som 

anses extra intressanta på marknaden just då. Hon uttrycker att hon dock inte låter sig luras att 

köpa allt som de rekommenderar. Detta visar att hon både reflekterar och tänker reflexivt då 

hon måste överväga om dessa varor är i hennes intresse att köpa eller inte. 

S: Kanske inte tjänster, så mycket som, inte Instagram, kanske, men varor, definitivt. 

Följer några skönhetsidor, typ som så här, sen är det så här, jag är inte så här blåögd och 

köper varenda grej som kommer upp i feeden…mmm men typ, man blir ju bombarderad 

ibland, för att om det är nån hypegrej så är det så här att alla, som är skönhets…eh 

inriktade på Instagram bombar ju den varan. 

Instagram kan även inspirera och påverka livsstilen hos respondenterna och används som en 

källa för att bli motiverad till att träna samtidigt som det inspirerar till köp. Hogg & Fragoue 

påvisade att kvinnor finner inspiration hos andra kvinnor till att föröka ändra sin livsstil. K 

förklarar att hennes konsumtion vanligen börjar med att hon ser en vara på Instagram som hon 

tycker är tilltalande och väljer sedan att läsa omdömena som varan fått, för att sedan fatta ett 

köpbeslut. 

J: asså, allt möjligt, typ om jag vill bli lite pepp till att gå till gymmet, då tittar jag 

liksom på, a men typ, kanske tjejer som tränar mycket och visar olika övningar och sånt, 

för att jag ska bli peppad 

Emma: Inspirerad? 

J: inspirerad, ja, mycket sånt är det ju 

K: asså alltid när man vill köpa någonting, då har man ju alltid sett det på Instagram, så 

är det  

J: ja 

K: man ba wow vilka snygga byxor, så kollar man i kommentarerna, o då ba a m m, så 

går man typ och köper dem, asså 90 procent är det ju så 



 

23 

 

J: ja ja ja, jättestor betydelse, jag vet inte vart jag hade varit utan sociala medier, på det 

sättet, jag hade gått runt i tält och ba, hur ska man se ut liksom? 

Det går att utläsa att Instagram tycks ha en existentiell betydelse för J som beskriver att 

Instagram hjälper henne att guidas rätt och hjälper henne att undvika känslor av vilsenhet. 

Även här förhåller sig självet reflexivt. Genom att vara en smart inföding så använder de sina 

smartphones till att läsa kommentarer från andra konsumenter och det hjälper dem att undvika 

att köpa varor med låg kvalitet. Då kan de jämföra ny kunskap med tidigare erfarenheter. Det 

här går i enighet med temat fån den tidigare forskningen medias relation till konsumenter. Då 

både Chiang & Hsieh samt Wang, Hsu, Huang & Chenh framförde hur andra människors 

kommentarer kan ha stor betydelse för individernas konsumtionsval. B i enskild intervju 2 

förklarar nedan att hon har sett kläder på internet som hon blivit intresserad av att köpa, men 

har sedan ändrat sig och avböjt att handla, då hon har uppmärksammat att hennes vänner 

skrivit att dessa varor inte var bra. 

B: Ja, det finns väl vissa kläder som man har kollat på och tänker att åh det här skulle 

jag vilja köpa, så har man sett vad kompisar har skrivit om just dom plaggen o man ba, 

nej, dom satt inge bra, det var fel storlekar och då känner man så här, nej. Då hoppar jag 

det.  

Att läsa kommentarer från vänner och andra människor är ett sett att aktivt vara reflexiv inför 

inköp för att undvika att bli missnöjd. Som Bauman beskriver så hjälper det respondenterna 

att ha kontroll över shoppingprocessen samtidigt som det hjälper dem att vara en del av 

gruppen i denna cybervärld. Nedan kan man se att kommentarerna kan även vara helt 

avgörande för Rs konsumtion och tycks påverka henne emotionellt. 

R: man kan dels bli besviken om man tycker att den ser så himla fin ut, ba åh vad synd 

den hade varit perfekt, samtidigt så blir man ju glad, tur att jag inte köpte den för att 

ja… så man blir besviken att den var dålig, samtidigt som man blev glad över att man 

såg kommentarerna som gjorde att man inte köpte den och blev missnöjd. 

Genom att läsa andras kommentarer om varor samt förhålla sig reflekterande och reflexiva så 

har det bidragit till att respondenterna sällan blir missnöjda med sina inköp som de gör online. 

J är även reflexiv när varan har kommit hem. Det är då hon fattar beslutet om hon ska behålla 

varan eller inte. Om varan har mött hennes förväntningar så känner hon behovet att hon måste 

behålla den trots att hon inte har råd. Här kan man tänka att detta måste kan grunda sig i 

påtryckningar som konsumtionssamhället bidrar till. 

J: jo, det har ju hänt, men väldigt få gånger har det hänt, typ att det är fel storlek kanske 

eller att de inte känns som dom såg ut, men det är väldigt sällan, det är snarare, att jag 

får hem dom och ja ba, åh, jag har egentligen inte råd, fan vad fina dem var, ska jag 

behålla dem, ok, ja, jag måste. 

Nedan reflekterar L om att onlinekonsumtion är vanligt för de som är modemedvetna då 

utbudet är mycket större än det som finns i en mindre stad. Det blir en del av hennes identitet 

som är bidragande till att hon vill konsumera online.  

L: just i en sån här stad så är det nog väldigt vanligt med online shopping, Stockholm 

behöver kanske inte vara, jag vet inte… men jag tänker i en sån här stad, vi har ju inte 

så mycket och är man medveten och tycker om att pröva nya saker, som du och jag, så 

är det ju klart att det är väldigt frestande att nätshoppa för att man vet att det finns så 

mycket mer där. 

L uttrycker att hon känner att behovet av att konsumera har ökat i takt med att nyheter och 

trender på internet har ökat. Eftersom att hon anser sig vara modemedveten så känner hon att 
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hon blir benägen att prova nyheter. Eftersom L identifierar sig med gruppen modemedvetna så 

är det är en del av hennes identitet, men även livsstil. Hon förklarar att hon dels känner sig 

påverkad, men accepterar att dessa nya trender i samhället lurar henne att konsumera mer, 

eftersom hon tycker att det är roligt att prova nyheter. Hon anser att det är okej att konsumera 

så länge det finns pengar för det. Nedan förklarar hon att hennes konsumtion har ökat i takt 

med att modet har ändrats. Eftersom trenden är, att använda många produkter så gör hon 

också det. 

L: a nej, jag blir väl tyvärr värre och värre, he, men det är ju det där eftersom man är så 

där himla trendig, att man vill prova allt nytt som kommer och det har ju exploderat, 

asså bara de två senaste åren, man märker ju det på smink och hudvårdsprodukter som 

man använder, det har ju kommit serum. Det har kommit essence lotion, det har kommit 

liksom du ska ha en läppskrubb, sen läppbalsam, sen liquid lipstick sen ska du ah läpp-

penna och sen ska du ha ett transparant puder, asså det har kommit så mycket mer, det 

är som att det räcker inte med det här vanliga utan du ska ha så mycket mer hela tiden 

och tyvärr så går ju jag på den trenden, men jag tycker att det är kul också, jag ser det 

inte som ett problem, så länge man har pengarna till det och liksom inte behöver låna 

sig fram till att kunna köpa saker, men nu måste ju jag också självklart, som student, att 

jag kanske inte behöver köpa den där dior highlighten för 700 när det finns en billigare 

som bara kostar 100 och den är egentligen lika, man kanske bara måste prioritera, men 

jag köper inte mindre grejer, men lite billigare grejer istället. 

Hon berättar även att hon har fått reflektera över sina konsumtionsvanor då hennes ekonomi 

har blivit sämre. Hon väljer att fortfarande handla lika mycket varor, men väljer billigare 

alternativ för att ha kontroll över ekonomin. Enligt Baumans teori så kan vi se att hennes 

konsumtionsvanor påvisar ett konsumistiskt tänkande. Det är en egenskap och inte ett 

grundläggande behov. Trots att L har begränsad ekonomi så kan hon vara en del av 

konsumtionssamhället då hon fortfarande konsumerar lika mycket varor, men har anpassat 

priset efter plånboken. 

K reflekterar över sociala mediers påverkan av hennes konsumtionsvanor och berättar att hon 

väljer att handla sådant som hon sett på de konton hon följer på Instagram. Det har påverkat 

henne till att vilja ha de specifika varorna. Man kan utifrån citatet utläsa att hon kan klassas 

som en smart inföding utifrån den mängd och sätt hon använder sin smartphone. 

K: jag följer ju massa skokonton och grejer och kläder, det är klart om jag sitter hela 

dagarna så här (tittar på mobilen) och ser det där och sen går jag in på nån hemsida, då 

är det klart, då har jag ju det i bakhuvudet, för det är ju så inpräntat i mitt huvud då, just 

det, dem där vill jag ha 

Vidare menar K och J att de anser att Instagram är ett smart sätt för företag att sälja varor på, 

då de menar att människor i alla åldrar konstant möts av intryck och varor via sina 

smartphones. De upplever att de har sett en ökning av företag på Instagram, eftersom att det 

har blivit en så populär media. SoLoMo fungerar här, då Instagram är ett mobilt, socialt forum 

som blir lokalt då företagen implicerar sig där konsumenterna finns. Det visar på att 

respondenterna är medvetna om marknadsföringen som existerar på denna media och att de 

anser att det är ett smart sätt då de upplever sig påverkade av detta. 

K: men alltså Instagram är ju ett jävligt bra sätt att sälja in grejer på, jag tycker att det är 

typ det smartaste, för det är ju det man har intryckt i ansiktet dagligen liksom, så det är 

ju det bästa sättet att sälja in grejer på 

Emma: Och kanske snabbaste som ni säger att det hela tiden är uppdaterat? 
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K: ja ja ja, precis det har ju blivit en så stor del av ens vardag att man snappar ju upp det 

på en gång liksom 

J: jag tror att det är så för dem flesta, alltså i alla åldersgrupper nu  

K: ja, man blir ju påverkad hela tiden 

J: alltså alla skaffar ju Instagram och företag skaffar ju Instagarm för att man ska kunna 

gå in på dem, det blir ju mer och mer för de märker att det är Instagram folk använder 

K: ja, för dem vet att det är det smartaste sättet 

Individen möts av en enorm mängd intryck den dryga timmen som hon använder Instagram 

varje dag. Detta kan enligt Giddens ses som ett abstrakt system som lägger extra stort ansvar 

på självet som måste sortera ut vad som är relevant och vad som är sant, genom att tänka 

reflexivt. Att läsa andras kommentarer hjälper respondenterna att välja rätt trots att de handlar 

från abstrakta system. De väljer att känna tillit till dessa kommentarer och som Giddens 

förklarar blir tilliten och den ontologiska tryggheten en skyddshinna för det existentiella 

självet. Utifrån citaten kan man utläsa vad Bauman förklarar som kommidifiering och 

konsumism. De följer dem trender som existerar och det är mer likt en egenskap de axlat för 

att tillhöra samhället och gruppen än ett grundläggande behov. Genom Heinemann & Gaiser 

begrepp, SoLoMo så underlättas de konsumistiska behovet då dessa smarta infödingar har en 

medvetenhet om företagens marknadsföring. De låter sig påverkas då de vill konsumera för 

att det är en del av deras identitetsskapande. Genom att läsa kommentarer så har de funnit ett 

effektivt sätt för att undvika att bli missnöjda i sina köp. De lägger tillit till andra för att 

skydda självet. 

Tillit 

Detta är en totalisering av fördelarna med Instagram, konsumtion online och användning av 

sociala medier. I det här temat får vi en fördjupning av hur respondenterna ser på andras 

synpunkter av varor och hur det resulterar i en tillit.  

Tidigare forskning i temat medias relation till konsumenter så finner vi förklaring på, hur tillit 

byggs upp. Instagram bidrar till en möjlighet att själva välja ut personer och företag som de 

vill följa. De är medvetna om att många personer på Instagram är sponsrade för att göra 

samarbeten med företag. Detta verkar inte påverka deras konsumtion negativt då de selektivt 

har valt ut dem som de anser är trovärdiga. Även andra personers kommentarer och omdömen 

tas med i beaktning. Dessa faktorer skapar tillsammans en tillit som underlättar deras val av 

konsumtionsvaror.  

P pratar om att det idag är många personer som försöker sälja varor på Instagram via 

samarbeten med företag. Hon tycker att det inte har påverkar henne negativt då hon berättigar 

det, då hon anser att det är ett vanligt jobb precis som hon har. Dock så är hon eftertänksam 

med vilka hon låter sig inspireras av och har valt ut individer hon anser känns trovärdiga. 

Chiang & Hsieh tidigare forskning visar att positiva omdömen och väl känd bloggare upplevs 

som trovärdig. Bloggare har lyckats skapa personliga relationer till sina följare vilket 

resulterar i att läsarna litar på och accepterar information från dem, om de kan identifiera sig 

med bloggaskrivarna. 

P: men det beror ju på vad det är för konto, det finns ju jättemånga som har samarbeten, 

då försöker dom ju sälja in (…) jag känner inte att det spelar någon roll, för det är så 

dem personerna tjänar sina pengar, det är liksom deras jobb, medans jag har mitt jobb 

och tjänar pengar på ett annat sätt, så jag tycker inte att det är störigt på nått sätt (…) det 

beror ju i och för sig på vem det är, om det är någon som jag vet är ärlig med sina 

samarbeten och inte skulle samarbeta med nått dom tycker är skit, då litar jag på det, 

men annars, bara vem som helst, då litar jag inte på det, nej. 
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Flera av respondenterna anser att personerna de valt att lita på, inte skulle rekommendera en 

vara om den inte var bra, även om personen skulle vara sponsrad av företag. De upplever att 

dessa personer inte har en anledning till att ljuga då de framstår som ärliga och bra på det dem 

gör. Att tänka på det här sättet går i linje med Giddens teori om tillit och ontologisk trygghet. 

R har beslutat för sig för att hon kan lita på personen. Hon har reflexivt funderat på vilka 

personer som har kunskap och vilka hon kan lita på.    

R: nej, kanske just dem som jag har valt att eh, följa och som jag känner så här är 

duktiga och, asså, jag skulle inte bara, nån random jag ser, eh bara rekommenderar den 

här, då skulle jag känna så här, ok hon kanske är sponsrad, utan mer personer som jag 

vet är duktiga o… dom skulle ändå inte rekommendera skitsaker även om de är 

sponsrade 

Denna känsla av tillit bekräftas om, personer de följer även postar inlägg och skriver om 

sådant som de är missnöjda med.  

R: för så har jag känt med dem här jag följer att provar de en produkt som dom inte är 

nöjd, så lägger dem ut den också, jag provade den här, var inte alls nöjd, den kanske 

funkar för dig bla bla, men den passade inte alls min hudtyp. Så dem lägger inte bara ut 

bra saker, asså som dem rekommenderar utan dem lägger även ut, sånt som dem inte 

varit nöjda med, därför blir det trovärdigt, därför tror jag när dem rekommenderar nått, 

så tror jag att det är bra.  

Känslan av ärlighet beskrivs som skön och att få rekommendationer om produkter från 

personer som de anser vara kunniga i det specifika området uppskattas. Genom att välja ut 

personer som de litar på, kan de sortera bort onödig information vilket enligt Giddens 

underlättar för självet som pendlar mellan risker och tillit. 

L: Jag tror också att hon kan vara ganska ärlig, att hon faktiskt lägger ut produkten, ger 

rabatten men skriver sin asså ärliga åsikt om produkten. Den här krackelerade i mitt 

ansikte, alltså för mig, jag är väldigt torr, kanske du som är fetare i hyn kan gilla den, 

nämner du Annika får du 20% i kassan. Och det är ju jävligt skönt. 

Vidare berättar L att hon blir oinspirerad av att konsumera om personerna de följer skriver att 

varorna inte är bra. Negativa kommentarer/omdömen påverkar köpbeslut.  

L: Mm, det är ifall de skriver att det inte är bra saker (skratt) och det är samma sak som 

kommentarerna som vi pratade om också, typ om du går in på en produkt och den här 

ser skitsnygg ut och sen har folk skrivit i kommentarerna, köp den inte, den ser så jäkla 

fake ut i verkligheten, sitter skitdåligt, materialet gick sönder första gången jag använde 

den, då vill du inte ha den. 

Genom att avväga andras kommentarer kan respondenterna känna sig trygga i sin konsumtion 

online, trots att det enbart grundar sig på abstrakta system då de, varken befinner sig i en 

fysisk butik, pratar med människor öga till öga eller handlar med pengar i handen. Att uppnå 

denna tillit är enligt Giddens endast möjlig genom flera, tidigare reflexiva tankar. Tilliten till 

utvalda individer eller företag kan tolkas som att de känner ontologisk trygghet, vilket bidrar 

till att de inte behöver lägga värdefull tid på att tänka reflexivt varje gång de vill köpa en vara. 

De kan istället vända sig till dem som de valt ut. Som anses duktiga på det dem gör samt 

pålitliga. I citaten ovan kan vi se många likheter med Wang, Hsu, Huang & Chenh 

forskningsartikel där de förklarar hur en individ genom bloggar kan uppleva en 

samhörighetskänsla med andra likasinnade läsare. Detta beror på att kvinnor föredrar att se till 

den egna självkänslan. Många gånger blir personen de följer en förebild. De iakttagelserna 

kan förklara tilliten respondenterna känner till andra. 
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Hets och stress  

Totalisering av Det destruktiva förhållandet, erbjudanden och köp, överdriven konsumtion 

och konsumtion online. Nedan kan vi se hur respondenterna upplever blandade känslor i 

samband med konsumtionsval. 

Att vara aktiv på sociala medier, flera gånger om dagen, bidrar till att respondenterna konstant 

möts av nya varor som lockar och aktuella erbjudanden. Erbjudanden leder till impulsköp och 

många av dessa köp sker via sociala medier på internet. Detta tycks vara en bidragande orsak 

till varför de anser att de konsumerar för mycket. Det ger bådes positiva och negativa känslor. 

Enligt Bauman är snabbhet en avgörande och viktig del för att tillhöra konsumtionssamhället. 

I gruppintervju 1 så upplever K och J att de känner ett stort behov att handla om det är ett 

erbjudande och att det kan vara helt avgörande i deras val att konsumera. De upplever att de 

blir stressade och hetsade till att konsumera direkt för att inte missa erbjudandet. K beskriver  

beteendet som tragiskt. 

K: det kommer ju typ alltid upp så här 20 procent och då ja bara, nej nu måste jag, på 

riktigt alltså! Det är tragiskt, men jag blir så, för det blir så mycket pengar och det finns 

ju alltid skor jag vill ha och kommer det då en sån och ja bara, okej då 

J: det gör att man blir pushad 

K: ja ja ja 

J: hade inte den kommit så hade jag aldrig köpt skon liksom 

K: ja, för då har man typ tvekat, och så kommer det en sån här 10 procentare och ba, 

okej då. 

J: det kliar i fingrarna 

K: ja, det har hänt många gånger 

Emma: Hur skulle du förklara den känslan… för du säger måste liksom? 

J: hetsig 

K: stress! (paus) ja, då blir jag lite stressad, då måste jag typ köpa. För jag vet att jag 

kommer ändå köpa tillslut och då tänker jag att jag måste passa på typ nu, det blir ju så, 

man blir ju hetsad…tragiskt 

Känslan av måste förklarar de med hets och stress. Instagrams konstanta närvaro och 

rabattkoder skapar dessa känslor. Baumans syn på det konsumistiska syndromet skulle 

förklara dessa känslor. Då snabbhet, övermått och slöseri är grunden till människans beteende 

för att vara en del av konsumtionssamhället. Vetskapen om att rabattkoden och varan endast 

finns ”här och nu” gör att de har köpt varor som de inte från början planerat att köpa. 

J tycker att hon endast blir påverkad av erbjudanden om det är något specifikt hon vill ha, 

annars påverkar det inte. Däremot så är ett erbjudande avgörande om det är något som hon 

känner att hon har ett begär av att köpa. Trots att hon egentligen känner att hon inte har råd. 

Begär av en vara tycks förvandlas till ett behov. 

J: nej det är nog mer själva produkten tror jag, för att om det inte finns något som 

tilltalar, men sen är det 20 procent, så är det så här, jag vill ändå inte ha nått, det är om 

jag har sett ett par snikers eller skor och jag bara, jag måste ha dem, men kanske inte 

riktigt har råd och sen kommer rabattkoden, då köper jag dem! 

Alla respondenterna i samtliga intervjuer bekräftade att de upplever att de konsumerar för 

mycket. Nedan kan vi se hur R har en önskan av att vara annorlunda i sina konsumtionsvanor 

och ser nackdelar med att konsumera så mycket som hon gör, men att hon gör det för att hon 

mår bra av det. 
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R: nemen, jag tycker att jag konsumerar för mycket…egentligen. Jag inspireras av de 

här människorna som inte konsumerar så mycket och kanske gör sina egna grejer. Det 

går ju att göra sina egna hudvårdsgrejer eller använder typ cocosolja till typ allting, 

alltså det går ju och så, jag önskar att jag var mer som dem… men det är jag inte 

(skrattar) utan jag har ett behov, alltså ett behov att konsumera, jag mår bra när jag får 

internethandla och hämta ut mitt paket och bara plocka upp mina grejer, även fast jag 

har flera andra hårsprayer, så vill jag ändå ha den här nya. Den kanske är jättebra. 

Ibland blir man överraskad och bara, gud vad bra den här va och ibland blir man ju 

besviken och ba, nej, varför köpte jag den här, den var inte alls bra, men och det är väl 

det som är det tragiska, hur mycket pengar man lägger på det och vissa grejer som bara 

blir stående bara för att man kanske inte var så nöjd, eller om dem bli för gamla bara för 

att man hade andra grejer och så, så får man kasta det och så… eh, så det är väl en 

nackdel… ah 

R förklarar att hon upplever ett behov av att konsumera då detta gör att hon mår bra. Trots att 

hon egentligen inte har ett grundläggande behov så väljer att konsumera och lägger mycket 

pengar på varor som förblir oförbrukade och som till slut kastas. Detta stämmer med Jungs 

tidigare forskning där kvinnor upplever positiva känslor när de får impulshandla, men att de 

också upplever ett tvångsmässigt beteende. Jung menar att det tvångsmässiga beteendet 

grundar sig i att dels försöka hantera olika negativa känslor men också för att söka efter 

positiv stimulans. 

Enligt Bauman är snabbhet, övermått och slöseri är ett syndrom som framkommit ur 

samhällets förväntningar på individen. Att konsumera ger positiva känslor och lycka ett bevis 

på framgång. Konsumtionssamhället utlovar denna lycka med hjälp av media, som via företag 

utlovar diverse positiva saker och upplevelser, så länge konsumenten väljer att köpa deras 

vara. De lovar tillfredställelse av begär, men i takt med att samhället går snabbt och nya varor, 

trender, råd och rön uppstår så kommer begäret aldrig att tillfredsställas. Jakten efter den nya, 

bättre varan fortsätter att existera och när det är ett erbjudande så hetsas respondenterna till att 

”passa på” nu innan det är för sent. Det är det som förväntas av individen. När det är ett 

erbjudande så upplever de dessutom att de har sparat pengar vilket gynnar positiva känslor. 

Jungs forskning visar att kvinnor har större benägenhet att impulshandla och tvångshandla 

och att det grundar sig i att självförbättra sig. Att prova nya saker som är bättre än de gamla 

ger därför respondenterna positiva känslor. De kan enligt Bauman känna att de är värda något 

eftersom att konsumera skapar ett marknadsvärde. 

HUVUDTOLKNING  
De ovan nämnda fyra teman Vill inte missa något, Inspiration och reflexivitet, Tillit samt Hets 

och stress har i den fördjupade tolkningen lagt grunden för nästkommande huvudtolkning. I 

denna del av resultatet binds dessa fyra teman samman och med en röd tråd så når jag ännu 

djupare i den hermeneutiska spiralen. Förförståelsen har utvecklats med hjälp av den 

teoretiska och begreppsliga referensramen samt tidigare forskning. Jag har nedan sammanfört 

allt till en helhet som går att återkoppla till frågeställningarna.  

DU HÅLLER DIN SMARTPHONE I HANDEN, MEN HÅLLER DEN DIG I 

HANDEN? 

Dagens samhälle definieras av snabbhet, information och konsumtion. Smartphones öppnar 

upp till möjligheten till att konstant vara aktiv på sociala medier. Sociala medier som just 

Instagram erbjuder ett tidseffektivt sätt att finna information och skapar lättillgänglighet till 

konsumtion. En bild kan säga mer än tusen ord. Instagram uppskattas mycket av 

respondenterna just på grund av att det går snabbt att titta på bilder och att de på ett effektivt 

sätt kan förhålla sig sociala genom att enkelt gilla vänners bilder eller kommentera inlägg. Det 
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är informativt och eftersom att det har blivit så populärt bland både vänner och företag så 

finns den information de efterfrågar samlat där. Då samhället idag präglas av konsumtion 

uppskattar respondenterna enkelheten, bekvämligheten och utbudet som onlinekonsumtionen 

erbjuder och att det i sin tur går snabbt att klicka hem varor som de måste ha, ses som en 

fördel. Men var kommer detta måste ifrån? Respondenterna beskriver att de egentligen inte 

behöver ha alla dessa varor som de ”klickar hem” och samtliga anser att de konsumerar för 

mycket. Ändå finns detta måste hela tiden kvar. De har ett behov att handla varor men inte ett 

behov av varorna.  

Huvudtolkningen går i enighet med Baumans teori om kommodifiering och 

konsumtionssamhälle. Kvinnorna i min studie påvisar i citaten, flera likheter med det 

konsumistiska syndromet som står för snabbhet, övermått och slöseri. I takt med att tekniken 

har utvecklats så finns det tack vare smartphones allt fler sociala relationer i ”samhället på 

internet” och det ställer i sin tur högre krav på kommodifiering. Detta beror dels på att allt går 

snabbare då internet aldrig sover, men även det enorma utbud och nya måsten som florerar via 

bland annat make up tutorials och ”perfekta Instagramkonton”. Bauman menar att det är 

individens ansvar att förbli en säljbar och tidsaktuell vara och de måste konsumera för att nå 

dit. Detta grundar sig i en rädsla av att annars inte räcka till och det kan kopplas till resultatet 

och mitt tema inte missa något. Respondenterna förklarar i detta tema att de får känslor av 

stress och panik om de inte har använt Instagram under dagen. Instagram är deras sätt att finna 

kontroll då de är medvetna om att det är ett populärt medium där, vad de anser, allt viktigt är 

samlat. De upplever dock att de måste logga in på Instagram många gånger om dagen för att 

inte missa något. Det går i enighet med Giddens teori om självet och självförverkligande 

kopplat till reflexivitet. Han menar att individen blir utsatt för påtryckningar av massmedia 

och att individen måste tänka reflexivt för att urskilja fiktion och sanning. I takt med att ny 

information om bland annat trender på sociala medier förändras, så behöver självet konstant 

avväga ny information med gammal så att självets projekt och identitet följer individens mål 

och drömmar.  

Att trender kommer och går så snabbt ställer, som sagt var, krav på individen att förbli 

kommodifierad vilket kan kopplas till temat inspiration och reflexivitet. Respondenterna söker 

aktivt inspiration via sina smartphones och Instagram samt reflekterar över vilka köp de ska 

göra samtidigt som de håller sig reflexiva över vilka måsten som finns. Genom att läsa 

kommentarer från vänner och andra konsumenter så har de effektiviserat sina 

konsumtionsvanor då de kan undvika att köpa varor som inte är bra samtidigt som de snabbt 

ser vilka trender som är aktuella just där och då. Här kommer temat tillit in. Respondenterna 

har under en längre tid valt ut människor och företag som de väljer att följa på Instagram. 

Utifrån vilka de har valt ut som pålitliga, kan de där igenom känna tillit till dessa och det 

underlättar och hjälper dem i deras val att konsumera. Giddens syn på tillit till abstrakta 

system, förklarar detta. Eftersom respondenterna ställs inför oändligt många nya trender, via 

sina smartphones så kan denna tillit ses som en självbevarelsedrift för att kunna göra snabba 

och rätt konsumtionsval.  

Respondenterna förklarar att de tycker att Instagram är roligt, inspirerande, socialt och 

stimulerande och att detta är en anledning till varför att flera av dem kan logga in på appen 

upp mot 50 gånger per dag samt att de kan vara aktiva i en timma i streck. Det hör inte till 

ovanligheterna att Instagram är det första de kollar när de vaknar och det sista innan de går 

och lägger sig. När man ser till statistiken så visar den att just kvinnor är mer aktiva på sociala 

medier och lägger hela 1,5 timmar mer i veckan än män och att unga kvinnor och flickor är de 

största användarna av Instagram. Dels är unga känsliga för grupptryck och har enligt Abel, 

Buff & Burr högre benägenhet att uppleva FOMO. Samtidigt så strävar kvinnor efter 
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självförbättring då de jämför sig med andra kvinnor som Hogg & Fragoue studie visat. Just 

unga kvinnor är extra utsatta. 

Instagram har blivit en stor del av deras liv och SoLoMo är en av anledningarna till att de 

konsumerar så mycket online då allt finns lättillgängligt. Heinemann & Gaiser menar att 

internet och onlinekonsumtionen ger individer en känsla av frihet då individerna själva får 

välja sin roll i köpprocessen. Bauman förklarar att onlineshoppingen ger känslor av trygghet 

och kontroll. Dock kan man genom temat hets och stress se en annan nyans i det avseendet. 

Respondenterna förklarar att det finns många olika fördelar med onlinekonsumtion, dock så 

påvisas även känslor av ett måste, att konsumera då de känner sig pushade till att göra det när 

de möts av rekommendationer och rabatterbjudanden. Detta måste kan åter igen kopplas till 

Baumans säljbarhet och att konsumtionssamhället ger påtryckningar som gör att denna 

”frihet” blir utmanad. Samtliga respondenter i min studie anser att de konsumerar för mycket 

och trots dessa känslor så fortsätter de att konsumera. Jungs studie visade att kvinnor upplever 

tvångstankar att impulsshoppa för att vilja självförbättra sig som går i linje med Baumans 

teori om kommodifiering.  

Självidentiteten är enligt både Bauman och Giddens ett projekt och det är upp till individen att 

göra rätt val då det skapar dess livsstil. Som Bauman förklarar så utlovar 

konsumtionssamhället lycka och lycka är ett tecken på framgång. Genom att konsumera så 

upplever respondenterna att de får glädje och samhörighetskänsla med andra kommodifierade 

konsumenter. Dock ökar trycket på konsumenterna att köpa mer i takt med att sociala medier 

serverar nya trender och måsten. Det framkallar stress och leder till köp de inte planerat. 

Respondenterna köper kläder, smycket, skor och smink som blir ståendes oanvända trots att 

de känner att de egentligen inte har råd.  

Enligt min mening kan vi nu börja se att respondenternas smartphone och det stora 

användandet av Instagram ger en paradox. Respondenterna får känslor av glädje och kontroll 

av att använda Instagram via sina smartphones, samtidigt som det är deras smartphone och 

Instagram som grundar känslorna av press och stress. Därför kallas denna huvudtolkning för, 

Du håller din smartphone i handen, men håller den dig i handen? Jag refererar till när man 

som barn håller sin förälder i handen och hur det kan skapa en avgörande känsla av trygghet. 

Föräldern har bytts ut till en smartphone och eftersom ansvaret för att förbli en säljbar vara 

och en del av konsumtionssamhället ligger på individen, kräver det ett aktivt reflexivt 

tänkande för att motverka risken och rädslan för att hamna utanför. Det kan ses som grunden 

till behovet att hela tiden se till flödet på Instagram. Dels för att motverka rädslan att missa 

något, men också för att skapa sig en trygghet. Trygghetskänslan är alltså avgörande, men 

grundar därför, något som kan ses som en ond spiral. Tryggheten existerar endast när 

respondenterna känner att de har kontroll. Så länge de hela tiden loggar in på Instagram och 

fattar köpbeslut efter vad de ser är ett måste just nu, så upplever de kontroll och trygghet. 

Därför förhåller de sig konstant uppdaterade och möts då hela tiden av nya måsten. 

För att sammanfatta så kan vi se att kvinnorna upplever att Instagram skapar en trygghet då 

respondenten känner att hon kan ha koll på nya trender som konsumtionssamhället hela tiden 

skapar. Genom att vara reflexiv och konsumera rätt varor så skyddar det individen mot en 

rädsla att hamna utanför gruppen och samhället. Instagram är ett tidseffektivt sätt att finna 

kontroll. När det finns ett erbjudande på en vara som hon känner ett begär av att köpa så 

upplever individen att hon måste konsumera. Hon känner sig pushad till det och stressen tar 

över de faktiska behovet. Hon konsumerar därför mer än nödvändigt. I takt med att Instagram 

serverar nya trender så skapas nya rädslor som kan bedövas med nya köp. Ju mer individen 

känner behovet av att finna kontroll över rädslan, desto mer loggar hon in på Instagram för att 

hon inte vill missa något som kan vara viktigt för hennes marknadsvärde. Där skapas det nya 
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behov då hon möts av alla nya måsten som sedan skapar nya rädslor för att hamna utanför. 

Denna onda spiral fortsätter snurra så länge nya trender skapas och så länge samhället 

påtvingar individerna att konsumera för att ha ett marknadsvärde. Slutresultatet visar alltså att 

kvinnorna upplever att sociala medier har en stor betydelse för deras konsumtionsvanor, men 

även för att känna trygghet i detta snabba konsumtionssamhälle. 

DISKUSSION  

Nedan förs en diskussion om resultatet i relation till syfte och frågeställning, resultat i relation 

till tidigare forskning och resultat i relation till teoretisk och begreppslig referensram. Här 

kommer jag förtydliga sambanden av dessa genom att resonera och utvärdera ytterligare, men 

även diskutera sådant som jag ställer mig kritisk till och som står i strid med tidigare 

forskning utifrån resultatet jag fick fram. Jag kommer avsluta med ett reflektera över 

metodval och övriga egna reflektioner över resultatet. Jag avrundar med förslag till framtida 

forskning. 

RESULTAT I RELATION TILL SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
Syftet med studien var undersöka om det fanns någon koppling mellan unga kvinnors 

användning av sociala medier och konsumtion samt besvara frågeställningarna; Hur upplever 

kvinnorna själva sina konsumtionsvanor och sociala mediers betydelse av detta? & Vad har 

Instagram och andra sociala medier för betydelse för unga kvinnors konsumtionsvanor i 

Sverige?  

I min studie kan man se att kvinnorna upplever att sociala medier och framförallt Instagram 

har stor betydelse för deras konsumtionsvanor. Utifrån de fyra teman vill inte missa något, 

inspiration och reflexivitet, tillit & hets och stress så kan man se hur dessa är bidragande 

faktorer till deras konsumtionsvanor och hur sociala medier och främst Instagram är en stor 

del av detta. I huvudtolkningen har dessa teman sammanförts för att knyta ihop säcken och 

påvisar en röd tråd genom tolkningen av resultatet. Utifrån det så har frågeställningarna 

besvarats och resultatet visar att kvinnorna upplever att deras konsumtionsvanor har en stark 

koppling till Instagram. Respondenterna försöker skapa en känsla av trygghet samt motverka 

rädslan att hamna utanför samhället. Eftersom samhället går så fort idag så kan de få kontroll 

genom att logga in på Instagram flera gånger om dagen. Det är en tidseffektiv media där de 

kan finna inspiration samt hålla sig reflexiva. De har även skapat tillit till andra genom att läsa 

kommentarer och förlitar sig på dem de följer, vilket underlättar deras konsumtionsval. 

Konsumtionen har stor social betydelse för respondenterna då det är en förutsättning för att ha 

ett marknadsvärde och framgång i detta konsumtionssamhälle. 

RESULTAT I RELATION TILL TIDIGARE FORSKNING  
Tidigare forskning har bidragit till att studien fått ett tillförlitligt resultat och med hjälp av 

mina tre teman så ökar förståelsen för respondenternas upplevelse och beteende. 

I temat Medias relation till konsumenter så kan man se att företag har förstått att Bloggar och 

kundinvolvering, via bland annat storytelling, fungerar som ett marknadsföringsverktyg som 

bidrar till köp. Förutom att det är ett kostnadseffektivt sätt att marknadsföra sig så bygger det 

personliga kundrelationer som gynnar försäljningen. En gemensam nämnare mellan dessa tre 

forskningsartiklar, är att resultaten visar att konsumenterna gärna ser till vad andra 

konsumenter tycker om varumärket, eller en vara, innan de fattar köpbeslutet. Genom detta så 

skapas en trygghetskänsla och ökar chanserna till köp. Detta är i linje med resultatet i min 

studie där kvinnorna ofta ser till andras kommentarer innan de konsumerar. Dock kan man se 

att Instagram har ett högre tempo och skiljer sig därför från bloggar som 
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marknadsföringsverktyg. Instagram definieras av snabbhet med fokus på bilder istället för text 

och eftersom att Instagram är ett tidseffektivt alternativ, gör det att respondenter kan följa 

många fler på Instagram än vad man normalt sätt gör med bloggar. Då existerar inte den 

personliga relationen mellan bloggare och bloggläsare på samma sätt, eftersom Instagram inte 

erbjuder den tid som krävs för att utveckla en sådan relation. När den personliga relationen 

tunnas ut så kan man tänka att det även minskar tryggheten och tilliten. Respondenterna söker 

istället en trygghet genom att hålla sig uppdaterad till alla hon följer. Instagram-användare 

möts då generellt av fler intryck på kortare tid vilket tycks öka behovet att konsumera snabbt. 

Genom att följa många blir det tydligt att ”alla andra har, då vill jag också ha”. På kort tid har 

användningen av sociala medier inklusive Instagram, via smartphones eskalerat och genom att 

hela tiden vara uppdaterad, möts de snabbt av nya så kallade måsten.  

I temat rädsla och självkänsla förs diskussionen om sociala medier och den ångest det kan 

frambringa då rädslan att missa något, FOMO påverkar både deras självkänsla och 

konsumtionsvanor. Människan är ett socialt djur som vill vara en del av gruppen och för att 

passa in så konsumerar de. Unga är mest utsatta för FOMO och för att känna att de har 

kontroll, väljer de att vara uppdaterade via sina mobiler, som resulterar i en beroende. Det 

stämmer fullt med resultatet i min studie, då respondenterna tydligt utrycker känslor av ångest 

och beroende av sociala medier. Att det väcker negativa känslor av otillräcklighet som är 

kopplat till självkänslan, stämmer även det. Dock så kan man i min studie utläsa att en stor del 

av att vara aktiv på sociala medier, även är för att finna inspiration, som även ger 

respondenterna många positiva känslor vilket artikeln om FOMO riktar sig bort från. Däremot 

är fokuset i studien riktat åt samma håll som resultatet denna studie genererade. Alltså att de 

bakomliggande orsakerna är rädslan av att missa något, som grundar sig i en önskan att 

tillhöra gruppen och därigenom den trygghet det medför. 

I det sista temat unga kvinnor är extra utsatta ser vi en gemensam nämnare i 

forskningsartiklarna, av att identitet och konsumtion samverkar. Kvinnor känner sig 

påverkade av media samt jämför sig med andra kvinnor. Då kan negativa känslor av 

otillräcklighet infinna sig. Det kan i sin tur leda till att kvinnor försöker ändra livsstil eller 

konsumerar för att känna att de ska passa in, eftersom identitet är ett reflexivt projekt. De får 

tvångsmässiga och impulsiva shoppingbeteenden för att hantera negativa känslor. Motivet är 

främst att självförbättra sig. Detta beteende återfinns i min studie. Men tidigare forskning 

visar att shopping är mer än så. Framför allt hos kvinnor, så kan man se att det är ett sätt att 

finna inspiration samtidigt som det finns sociala aspekter. Dels är det är något man gör 

tillsammans, men det kan också vara ett sätt att utrycka kärlek. Att konsumera är att vara 

social och är en stor del av ungas kvinnors liv. Olika studier har alltså gett motstridiga 

resultat. Föreliggande studie visar att respondenterna upplever att konsumtion både framkallar 

negativa känslor som tvångstankar och positiva känslor av samhörighet, inspiration och 

positiv stimulans. Min studie sammansmälter därför vad tidigare forskning tagit fram. Dock 

kan man i min studies huvudtolkning se att de sociala aspekterna av konsumtionen skiljer sig 

från den norska studien. Den norska studien om ungdomars konsumtionsvanor var från 2008 

(med data hämtas från 2002) och då var det vanligare att gå till ett köpcentrum tillsammans 

med vänner, än att handla varor online som kvinnorna i min studie föredrar. Därför har den 

sociala aspekten skiftat fokus och shopping inte socialt på samma sätt nu som då. Nu kan man 

se ett större informationssökande och tillit till de man följer och dessa är inte nödvändigtvis 

några de mött i verkliga livet. Interaktionen blir också ofta en envägskommunikation som sker 

från de som respondenterna följer till dem själva. Däremot så finns det att intresse av att dela 

information om varor vänner emellan. Alltså finns de sociala aspekterna av shopping kvar, 

men har ändrats. Min studie visar att konsumtionen ligger till grund för att tillhöra gruppen, 

vilket visar att konsumtionen grundar sig i samhörighet med andra. 
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Eftersom kvinnor är extra utsatta för impulsshopping var det intressant att se hur de påverkas 

av att vara konstant uppdaterade av sociala medier via sina smartphones. Min studie visar att 

kvinnorna själva upplever att de konsumerar mer nu än förut och att detta i många fall beror 

på Instagram, då de känner måsten av att köpa nyheter de ser där. 

Den föreliggande studien fyller alltså en lucka då det inte fanns någon tidsaktuell studie kring 

unga kvinnors konsumtionsvanor kopplat till sociala medier. Studien bidrar dessutom till att 

vi får en bild av kvinnornas egna uppfattning av sociala mediers betydelse för deras 

konsumtionsvanor och det är sociologiskt intressant då vi fått en existentialistisk bild av hur 

de själva uppfattar att de påverkas och hur de agerar efter det. Tidigare forskning visar att 

kvinnor jämför sig med andra kvinnor och har större benägenhet att impulsshoppa. Eftersom 

det grundar sig i en önskan om självförbättring, kan vi förstå att Instagrams lättillgänglighet, 

snabbhet och nyhetsflöde som visar alla nya måsten påverkar deras konsumtionsvanor. 

RESULTAT I RELATION TILL TEORETISK OCH BEGREPPSLIG 

REFERENSRAM 
Den teoretiska och begreppsliga referensramen går att tillämpa på studien och dess resultat. 

Tack vare teorierna så har studien förts framåt och givit resultatet en stadig grund. Dock går 

det att urskilja nya nyanser utifrån denna studie som tillför och problematiserar tidigare teorier 

något.  

Baumans teori om konsumtionssamhälle, konsumism och kommodifiering var avgörande för 

att kunna förklara respondenternas beteende. Detta beteende ses som en egenskap av 

samhället i stort. De som följer reglerna i konsumtionssamhället belönas med att högt 

marknadsvärde och att de som bryter dem bestraffas och fryses ut. Respondenterna 

konsumerar därför för att vara en del av gruppen. Dock kan man enligt denna studie förstå att 

samhället har ökat tempo ännu mer i takt med Instagrams konstanta närvaro via smartphones. 

Respondenterna har ett beteende som går i linje med smarta infödingar. Snabbheten Instagram 

erbjuder och den stora användningen, har satt större press på individen och dess pågående 

projekt av identiteten. Som tidigare nämnt i huvudtolkningen så utrycker Bauman att 

individen känner sig trygg i shoppingprocessen då det är hon som fattar beslutet att trycka på 

köp. Även Heinemann och Gaiser menar att online konsumtion gör att individen känner frihet 

då den själv kan välja sin roll i shoppingprocessen. I min studie kan man se att respondenterna 

upplever motsatta känslor som definieras av ett måste och hets och stress, vilket blir extra 

tydlig när företag erbjuder rabatter. Visst är det de själva som trycker på köp, men de tycks 

uppleva att de inte har något val, då de känner att de måste passa på. Företagets erbjudanden i 

kombination av vad som kan tolkas enligt Baumans synsätt, om samhällets påtryckningar, gör 

att respondenterna blir pushade till att konsumera. 

Studien visar att respondenterna reflekterar och tänker reflexivt och det går i detta avseende 

mer i linje med Giddens teori om självet. Dock menar Giddens att självet konstant omarbetar 

tidigare kunskap med ny, men utifrån citaten i den fördjupade tolkningen kan man se en ny 

aspekt. Respondenterna har i ett tidigare skede omsorgsfullt valt ut vilka som är pålitliga på 

Instagram och i den processen har de varit reflexiva. Men på grund av detta så kan man se att 

respondenterna inte behöver tänka reflexivt i alla sina framtida val av varor då de tycks lita 

blint på några utvalda de följer och vad dessa rekommenderar. Man kan säga att de skapat sig 

själva en känsla av trygghet. Det här kan ses som en följd av det snabba och konstant 

uppdaterade Instagramanvändandet. Giddens menar att självet konstant frågar sig själv vad 

den känner, vill och gör, men eftersom respondenterna nu tvingas ta snabba beslut så byts 

självets reflexivitet ut mot impulser som framkommer ur stress och press. Jag anser därför att 

man inte kan kalla det för ontologisk tryggheten, eftersom det är något som det själva skapat 

och ”tvingat fram” istället för att det etablerats naturligt. De har helt enkelt inte tid att vara 



 

34 

 

reflexiva hela tiden och därför gör de konsumtionsval som kanske inte är genomtänkta, men i 

stunden kändes bra. Detta bidrar till att de konsumerar mer än planerat. Det tycks vara ett 

extra utmärkande beteende när rabatter och erbjudanden triggar till köp. Respondenterna får 

positiva känslor av att konsumera, men det påverkar ekonomin negativt. Då unga och 

framförallt unga kvinnor tycks vara extra påverkade av konsumtionssamhället och bilderna de 

möts av på Instagram så stämmer inte Giddens generella bild av självet, in på dessa kvinnor. 

Vi kan även se en annan nyans av trygghet.  

Ingen av teorierna tycks peka på att rabatter och erbjudandens är så viktigt för människors 

konsumtionsvanor som denna studie påvisar. Mitt resultat visar att rabatter och erbjudanden 

kan vara en helt avgörande faktor i respondenternas köpbeslut. Vid en djupare analys kan man 

förstå att det grundar sig i Baumans teori av konsumtionssamhället. Det har blivit ett 

incitament som stimulerar dem till att konsumera. Beteendet ger på flera sätt en positiv 

belöning i form av känslor av att ”ha koll” och vara en bra konsument samt en säljbar vara. 

De får även en känsla av att de sparat pengar och därför upplever sig själva som ekonomiska. 

Min slutsats av det är att rabattkoder och erbjudanden har fått extra stor effekt på grund av att 

Instagram är så snabbt och att reflexiviteten har minskat och istället lämnat plats för en tillit 

till de dem följer. Dock är många av de dem följer, säljare och därför påverkas respondenterna 

att konsumera mer än vad de har behov för. 

Det går att utläsa en effekt av SoLoMo. Det är socialt och lättillgängligt och via mobilerna 

enkelt och smidigt att trycka på köp. Jag anser att kvinnorna i studien är så pass stora 

användare av sin smartphones så att alla kan kallas för smarta infödingar. Det går att se att 

smartphones är en stor del av deras liv och att de aktivt söker efter erbjudanden för att kunna 

hålla sig uppdaterade.  

Jag valde att lägga störts fokus på Baumans och Giddens teori då dessa teorier är väl 

genomtänkta och väletablerade, samtidigt som de hjälper till att förklara det mänskliga 

beteendet i det högmoderna samhället. Dock så är dessa teorier några år gamla och eftersom 

sociala medier och främst Instagram har fått så stor genomslagskraft hos individer i samhället 

så var det intressant att göra den här studien. Jag tycker att jag har framställt vissa nya 

aspekter med teorierna som stöd, utifrån hur samhället ser ut idag. Både Bauman och Giddens 

har en ganska generell bild av hur människan agerar. Tack vare att jag valde att göra en liten 

hermeneutisk studie, med fokus på ett kön och en specifik åldersgrupp, så kan man se att det 

finns nya intressanta iakttagelser utifrån dessa unga kvinnors egen uppfattning av Instagrams 

betydelse, för deras konsumtionsvanor. 

METODOLOGISKA REFLEKTIONER  
Den hermeneutiska metodansatsen var det självklara valet för mig då jag ville tolka och förstå 

hur kvinnorna själva uppfattar sina konsumtionsvanor och sociala mediers betydelse för detta. 

Det finns en stor fördel att jag själv kunnat välja de teorier som jag ansåg kunde hjälpa mig att 

förstå resultatet på en djupare nivå. Det är en stor fördel med den hermeneutiska 

metodansatsen. Jag tycker verkligen att den hermeneutiska spiralen förklarar processen av 

tolkningsarbetet då jag känner att jag hela tiden kunde finna nya tolkningar av texten ju mer 

kunskap jag samlade in av teorier och tidigare forskning. Det är en metod som har en öppen 

analysprocess som bidrar till att forskaren inte blir begränsad i tolkningsarbetet. Dock var det 

även detta som var utmanande och ibland svårt för mig som ny forskare, då jag stundtals 

kände mig lite vilsen. Men genom att använda teorierna och tidigare forskning så fick 

resultatet själv växa sig fram i tolkningsprocessen. På grund av det så känner jag att 

huvudtolkningen binder ihop alla tolkningar på ett naturligt och rättvist sätt. Tack vare att 

använda en forskningsdagbok så har jag kunnat reflektera över processen och inte låtit min 

förförståelse ta över, utan jag har istället kunnat använda mig av den för att tolka empirin.  
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Som forskare i en hermeneutisk studie kan man inte undvika att påverka respondenterna i 

intervjuerna då dialogen och subjekt till subjekt relationen är ett givande och tagande. Hur 

mycket min egen närvaro har påverkat går därför inte att säga. Jag upplever dock att jag och 

respondenterna tillsammans fick en ny förståelse och det är också det som är grunden till vad 

Gadamer kallar för horisontsammansmältning. För att uppnå det så hade jag som mål att 

intervjuerna skulle kännas avslappnade och jag ställde följdfrågor som kom naturligt då jag 

verkligen blev intresserad och ville veta hur respondenterna kände och menade. Jag hade som 

avsikt att inte styra respondenternas svar och genom att ha en öppen och flexibel 

intervjuguide fick samtalet utvecklas av kvinnorna själva.  

EGNA REFLEKTIONER, MIN FÖRFÖRSTÅELSE OCH FÖRSLAG TILL 

FRAMTIDA FORSKNING  
Jag hade en förförståelse att unga kvinnor blir påverkade av sociala medier till att konsumera 

och detta bekräftade studien. Min förståelse utvecklades dock enormt mycket under 

intervjuerna och tolkningsprocessen. Det blev tydligt för mig att samtliga kvinnor anser att de 

konsumerar för mycket och att majoriteten av deras köp sker online och ofta via sociala 

medier. Jag förvånades över hur mycket tid de lägger på att använda på Instagram och hur 

samtliga uttryckte känslor av tvång, då de inte vill missa något som sker där. Genom att min 

förståelse har utvecklats i takt med studiens analys så anser jag att jag inte har låtit min 

förförståelse påverkat resultatet ogynnsamt.  

Jag har stävat efter att uppnå extern och intern validitet då jag sammanlänkat all data för att få 

en så tillförlitlig bild som möjligt. Jag har arbetat för att tolkningens delar alla var 

sammanhängande och rotade i kontext samt att resultatet var grundat i empirin (Symon och 

Castell 2012:207). Jag har försökt att skriva tydligt och kommunikativt för att förmedla en bra 

historia till läsaren. Jag har även följt de hermeneutiska stegen så att studien kunde bli 

tekniskt fulländad och levereras med hög kvalitet (Symon & Casell 2012:215). 

Detta är en liten hermeneutiskt studie och det är därför svårt att innefatta stora variationer. Jag 

fokuserade främst på att få ett stort åldersspann, då åldern var en avgörande faktor för studien. 

Dock finns det en stor mängd mångfaldiga, unga kvinnor som använder Instagram och det är 

omöjligt att fånga alla. Flera av respondenterna har ett stort intresse för mode och skönhet och 

det lyser givetvis igenom, då jag har förmedlat kvinnornas egen upplevelse. Därför kan 

resultatet inte appliceras på alla unga kvinnor. Trots att kvinnorna i den föreliggande studien 

hade olika intressen för konsumtion så kunde flera likheter ändå återfinnas. Därför vill jag 

ändå tro att studien kan ge en inblick i kopplingen mellan unga kvinnors användning av 

sociala medier och konsumtion. 

Jag har även reflekterat över mitt val att fokusera på Instagram och att jag valde ut deltagarna 

med kravet att de skulle vara aktiva på Instagram. Därför kan man främst anpassa studien på 

just Instagram trots att jag på flera ställen även nämner samlingsnamnet ”sociala medier”. Jag 

kände att det hade varit en för stor uppgift att inräkna YouTube, Snapchat, Facebook och 

Bloggar trots att flera av respondenterna även var aktiva även där. Men jag kunde inte heller 

enbart nämna Instagram då vi i intervjuerna även pratade om andra sociala medier. Jag hade 

från början en tanke att fokusera på Bloggar och Instagram men upptäckte väldigt fort att 

bloggar inte var av stort intresse för respondenterna och valde då att främst fokusera på 

Instagram, eftersom det var det som respondenterna använde mest. Dock finns det i min 

mening många likheter mellan bloggar och Instagram och därför anser jag att tidigare 

forskning om just bloggar hjälpte mig att föra studien framåt. Eftersom det inte finns någon 

tidigare studie om just Intagrams betydelse för unga kvinnors konsumtionsvanor så fyller 

denna studie en tom lucka. Detta är sociologiskt intressant då dessa konsumtionsvanor 

grundar sig i mellanmänskliga relationer och påverkar samhället i stort. Det skulle vara 
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intressant för framtida forskning att innefatta flera olika sociala medier och jämföra om dem 

har samma betydelse för unga kvinnors konsumtionsvanor som Instagram tycks ha. Det är 

även intressant att undersöka hur stor inverkan företag och andra institutioner har på olika 

individers konsumtionsvanor via sociala medier.  
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BILAGA 1. INTERVJUGUIDE  
 

Informationskravet 

Samtyckeskravet 

Konfidentialitetskravet 

Nyttjandekravet 

 

Konsumtion: slutlig användning (förbrukning) av varor och tjänster.  

(Ex. kläder, inredning, mat, resor, träning, frisörtjänster, städhjälp) 

Vana: sätt att bete sig eller förhålla sig (i en viss situation) som har kommit att läras in (av 

ngn) genom ständig upprepning och som i likn. situation naturligen kommer att användas utan 

särsk. ansträngning el. eftertanke 

(nationalencyklopedin)  

 

Min frågeställning: 

Vad har sociala medier för betydelse för unga kvinnors konsumtionsvanor? 

 Sociala medier: Instagram (Bloggar) 

 

Frågor 

Vilka sociala medier är du mest aktiv på och varför? Hur ofta använder du dem? Vad föredrar 

du att läsa/kolla på? 

Vad konsumerar du mest? Hur ser du på din konsumtion? Upplever du någon förändring i 

dina vanor? Konsumerar du online? Varför/varför inte? 

Har sociala medier betydelse för dina konsumtionsvanor? 

Hur/på vilket sätt?  

Känner du dig på något sätt påverkad/inspirerad av sociala medier till att konsumera varor 

eller tjänster?  Vilka känslor får du då? 

Känner du dig på något sätt påverkad/inspirerad av sociala medier till att inte konsumera 

varor eller tjänster? Vilka känslor får du då? 

 

(grundkänslor; glädje, intresse, överraskning, ilska, rädsla, avsky, ledsen, skam, nöjd, 

missnöjd)  


