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SAMMANFATTNING 
 
Symbolisk konsumtion blir allt mer framstående i dagens konsumtionssamhälle då 
ägodelar används för att förlänga, förstärka samt förbättra individers identiteter samt 
ställning och status inom olika grupper. Denna konsumtion, vilken är grundad i ett 
behov av bekräftelse och erkännande, har genom Internets utveckling och utbredning 
samt betydelse dessutom blivit allt mer enkel att visa upp med hjälp av sociala medier 
där en stor del av interaktion mellan individer numera sker. De sociala mediernas 
utbredning och de nya kommunikationskanaler de bildat har uppmärksammats av både 
företag och akademiker då dessa bland annat har erbjudit nya marknadsföringskanaler. 
Det har dessutom fastslagits att företag effektivt kan använda sociala medier som ett 
marknadsföringsverktyg. Individer har därtill visat sig påverkade rent psykiskt då det 
som exponeras på sociala nätverk mestadels är enbart positivt och ger intrycket av 
lyckliga och felfria liv. Huruvida individer kan influera varandra till symbolisk 
konsumtion inom dessa kontexter är dock något som forskningen inom området belyst i 
mindre grad.	  

Denna studies syfte är att skapa en djupare förståelse för om och hur unga vuxna 
påverkas av samt påverkar varandra till symbolisk konsumtion via sociala nätverk. 
Detta genom identifierade viktiga faktorer inom de teoretiska områdena jagen, 
symbolisk konsumtion, influensprinciper samt social media. Således har studien ett 
deduktivt förhållningssätt då faktorer som visats influera individer till symbolisk 
konsumtion har utgjort underlag för studiens utförande. Det empiriska materialet har 
samlats in med hjälp av kvalitativa, semistrukturerade intervjuer vilka utformats utifrån 
de identifierade påverkande faktorerna, med tio stycken respondenter med varierande 
boendeort, livsstil och sysselsättning i åldrarna 20-25 år.	  

Den slutsats vi drar är att influenser till symbolisk konsumtion via sociala nätverk har 
betydligt lägre effekt än influenser i verkliga livet, vilket beror på individers kritiska 
förhållningssätt till material som publiceras i dessa kontexter. Detta då studiens samtliga 
respondenter har visat sig tämligen motståndskraftiga för influenser på sociala nätverk 
då de uppfattar dessa som en kontext där vänner kan förställa sin virtuella identitet 
vilket gör dessa mindre trovärdiga och därmed mindre influerande i termer av 
symbolisk konsumtion. Influenser och dess effekt på sociala nätverk kan vidare bero på 
individers livssituation samt referensgruppers varande eller icke varande i termer av 
aktivitet på sociala nätverk.	  
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1. INLEDNING  
 
Status har genom alla tider varit viktigt i svenska samhällen. Det var genom status som 
invånare och omgivning kunde identifiera samt signalera rang, främst genom ägodelar 
som ansågs vara nödvändiga för fortsatt existens. Identifiering och signalering av rang 
sker fortfarande i dagens samhälle men genom tidens gång har individers ägodelar 
omvandlats till statussymboler som inte längre baseras på de grundläggande behoven, 
utan på en vilja att stå ut och få omgivningens erkännande. Det har skett en reform av 
det svenska beteendet; nu hävdar individer sina liv och ägodelar mer påtagligt för 
omgivningen till skillnad från förr. Detta har bland annat lett till att unga vuxna har fått 
allt mer uppmärksamhet i media gällande konsumtion som utförs trots att de finansiella 
medlen inte alltid räcker till. Bland annat Kronofogden (Kronofogden, 2012; Andrén 
Meiton, 2012) rapporterar om att allt fler unga vuxna hamnar i skuldträsk som ett 
resultat av konsumtion av dyra och statusfyllda produkter som inte passar in i den 
budget som finns att tillgå. Med kommande problembakgrund ämnar vi skapa en 
förståelse för denna studies valda problemområde vilket utmynnar i studiens 
problemformulering samt syfte.  
 
1.1 Problembakgrund 
 
Jantelagen har präglat den svenska kulturen sedan lång tid tillbaka i Sveriges historia. 
Denna oskrivna regel förespråkar ett sätt att tänka och vara och betyder dessutom att 
ingen ska tro sig vara, eller hävda sig bättre, än någon annan då detta anses vara 
skrytsamt (Elmqvist, 2011). Att skryta och tydligt söka bekräftelse ansågs tidigare i 
Sverige vara onödigt då invånare i mindre samhällen kände till sina omgivande 
medmänniskor mycket väl. Skryt och framhävande av sig själv var därmed inte lönt då 
det redan fanns en uppfattning om personen i fråga. (Mildner, 2010) Oberoende av 
Jantelagens existens i den svenska kulturen och dess samhällen har individer generellt 
sett haft, och har fortfarande, ett behov av att framhäva sig själva på fördelaktiga sätt 
och samtidigt inneha kontroll över andra individers intryck av den egna personen 
(Goffman, 1959b, s. 18). Dåtidens individer signalerade indirekt sig själva och sin 
livssituation genom ägodelar som ansågs vara existentiellt nödvändiga, så som mat och 
skydd, vilket på så sätt uttryckte status i samhället. Genom dessa ägodelar, dessa 
statussymboler, skedde det indirekta och tysta skrytet som användes för att signalera 
status gentemot andra eller för att identifiera andras status och makt. (Wiklund, 2012; 
Edgren, 2012; Bohusläns Museum, 2013; Nordström, 2012). 
 
Statussymbolerna var tidigare, som ovan nämnt, baserade på de livsnödvändiga 
behoven. Utvecklingen som skett av statussymboler kan enligt oss illustreras mer 
tydligt genom att applicera Maslows (1943) teori om behovshierarkin och med denna 
genomföra en jämförelse av statussymbolerna och dess användande från förr gentemot 
nu. Hierarkins initiala steg behandlar fysiska behov, vilket sedan följs av stegen 
trygghet, gemenskap, uppskattning och slutligen självförverkligande. För att nå de 
översta stegen, som snarare motiveras av bekräftelsebehov än de grundläggande 
behoven, måste alla underliggande steg vara uppfyllda. (Maslow, 1943) Genom 
Sveriges historia har individer, generellt sett, klättrat uppför denna behovshierarki och 
står nu högst upp och griper mot himlen (Nordström, 2012). Tidigare, när det 
grundläggande behovet om mat inte var en självklarhet, var en stor kroppshydda ett 
signalement för status då kryddor och kött ansågs vara lyxvaror till skillnad från 
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bönders spannmål. Nästa steg på behovshierarkin behandlar trygghet, vars 
statussignalering utgjordes av skyddsutrustning och praktfulla vapen då strider låg nära 
till hands. Dessa statussymboler som tillfredsställde de initiala stegen i behovshierarkin 
avgjorde då status, makt och rang i samhällena samt hur individer skulle behandlas; som 
likar, översåtar eller undersåtar. (Wiklund, 2012; Edgren, 2012; Bohusläns Museum, 
2013; Nordström, 2012; Goffman, 1951, s. 304) 
 
Kulturen, våra samhällen samt statussymbolerna är under ständig utveckling. De lägre 
stegen i behovstrappan tar majoriteten av Sveriges befolkning idag för givet då 
levnadsstandarden förbättrats avsevärt och vi numer lever i ett konsumtionssamhälle 
och konsumerar för konsumerandets skull istället för överlevnad. Många når idag de 
översta stegen utan större ansträngningar och visar det på ett annat, mer tydligt och 
högljutt sätt. Status har utvecklats från att baseras på praktfulla hästar till dyra bilar, från 
kryddor och kött till dyra vinkällare och från viktiga samt tids- och kunskapskrävande 
yrken till överdriven fritid och dyra produkter. (Wiklund, 2012; Edgren, 2012; 
Bohusläns Museum, 2013; Nordström, 2012; Mölstad, 2012; Lodziak, 2002) 
Statussymbolernas huvuduppgift har utvecklats, även om de fortfarande används för att 
signalera och identifiera status så som förr i tiden. Dock konsumerar individer inte 
längre på grund av de grundläggande behoven som motsvarar de lägre stegen i 
behovshierarkin, utan för att tillfredsställa bekräftelsebehovet som är underliggande i de 
övre stegen; gemenskap, uppskattning och självförverkligande. Det är detta som kallas 
symbolisk konsumtion, vilket sker när produkters funktion och användningsområde inte 
är syftet, utan främst dess symboliska värde. Denna symbolik styrker individers 
identiteter eller hur de vill uppfattas. (Wattanasuwan, 2005, s. 179; Hinz et al., 2010, 
s.10f, Baudrillard, 1998; Lodziak, 2002). 
 
Behovet att bli sedd och få bekräftelse anses vara en konstant hos individer som inte 
förändrats avsevärt under vår evolution (Wiklund, 2010a) och då individen är en 
flockvarelse handlar detta bekräftelsebehov om en vilja att omgivningen ska 
uppmärksamma denne. Det är en djupt rotad försvarsmekanism hos individer att se till 
omgivningen, att den accepterar dem och dess handlingar för att undvika att bli 
utesluten ur gemenskapen. Detta behov uppkommer redan hos spädbarn; sökandet efter 
bekräftelse samt viljan att bli sedd och noterad, främst av föräldrar. (Wiklund, 2010b) I 
Sverige menas det att individer är relativt formbara när det kommer till att anpassa sig 
för att möta omgivningens förväntningar. Dessutom har materialismen i den svenska 
kultren ökat och identiteterna styrks samt kompletteras genom statusfyllda ägodelar. 
(Hornsey & Jetten, 2004, s. 248f; O’Cass & McEwen, 2004, s. 38) Den omgivning som 
individer tar hänsyn till kallas referensgrupp och kan definieras som den verkliga eller 
imaginära gruppen eller individen som anses ha signifikant relevans på dennes egna 
värderingar, ambitioner och beteende (Solomon et al, 2010, s. 384). Vissa grupper har 
större influens än andra vilket leder till att de då kan göra ett större intryck och påverka 
individen samt dess köpbeteende (Solomon et al., 2010, s. 384) och därtill även den 
symboliska konsumtionen. Symbolisk konsumtion sker för att forma, uttrycka och 
kommunicera ett förväntat och idealiskt jag som lever upp till ”standarden” hos 
referensgruppen (Hinz et al., 2010, s. 2). Detta görs medvetet eller omedvetet för att 
visa upp makt och status via inkomst, förmögenhet och prestationer samt till att 
förbättra identiteten och den sociala positionen (O’Cass & McEwen, 2004, s. 38; 
Wattanasuwan, 2005, s. 179). 
 
Den symboliska konsumtionen grundar sig bland annat i benägenheten att möta 
referensgruppens förväntningar, varav individen anpassar sina jag och identiteter. 
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Individer har individuella och egna uppfattningar om de egna attributen, sina kvaliteter 
och de övergripande jagen. Dessa kan uppfattas både på ett positivt och negativt sätt 
vilket hör samman med självuppfattningen. En negativ självuppfattning om den egna 
personen leder till en minskad självkänsla och vice versa. Självkänslan hör vidare ihop 
med hur attributen står i jämförelse med en imaginär bild av sig själv som individer har; 
hur de vill uppfattas eller vill vara. Denna bild som individer målar upp kallas det 
idealiska jaget, till skillnad från det verkliga jaget som är mer realistiskt och visar vilka 
de faktiskt är. Dessa jag ligger senare till grund för individens grundläggande identitet, 
förutsatt att den stämmer överens med omgivningens uppfattning om 
individen. (Solomon et al., 2010, 144f; Sirgy, 1982, s. 287) Vidare menas det även att 
individer besitter multipla identiteter, med både de idealiska och verkliga sidor av jagen, 
som beror på den sociala kontext individerna befinner sig i. Genom uppväxten formas 
och skapas de olika attributen, jagen och slutligen identiteterna genom uppfostran, 
kultur, omgivning, livshändelser och situationer samt vilka mål och intressen som 
individen har. Beroende på dessa faktorer tillsammans med social kontext anammas och 
anpassas olika identiteter samt uppvisning av attribut vilka antas vara tillfredsställande 
och idealiska. I rollen som exempelvis förälder eller gemål uppvisas attribut som 
omhändertagande men i en yrkesroll, där omhändertagande inte är ett prioriterat attribut, 
uppvisas hellre självständighet upp inför auktoritära ledare. Individer anpassar sig efter 
den sociala kontexten, då de har roller så som vän, granne eller konsument, och 
attributen de innehar förminskas eller förstärks beroende på vad som antas vara 
tillfredsställande och förväntat av den sociala kontexten. (Solomon et al., 2010, s. 145f; 
McConnell et al., 2012, s. 381f; Eriksson, 1985; Sirgy, 1982, s. 187f) 
 
Sedan intåget av Internet och dess betydelse i individers liv har ytterligare en form av 
identitet tagit form och blivit allt mer relevant. Detta är den virtuella identiteten, som 
appliceras vid användande av Internet och då främst vid sociala medier, där individer 
kommunicerar och interagerar med andra användare (Solomon et al. 2010, s. 145). Det 
jag som individer presenterar där är främst det idealiska snarare än det realistiska och 
verkliga jaget (Solomon et al., 2010, s. 145; Sirgy, 1982, s. 287) och på grund av detta, 
sättet som individer framställer sig på, kan individer uppfattas som bekräftelsesökande 
eller skrytsamma för den övriga virtuella omgivningen (Dalén, 2010). Det har blivit 
lättare för individer att hålla sig uppdaterade om all sorts information och aktivitet, men 
även att uppdatera andra och dela med sig av information om sig själv och sina egna 
aktiviteter. Under de senaste åren har sociala medier växt enormt och används dagligen 
av unga svenska vuxna (Findahl, 2012). Sociala medier definieras som 
användargenererat innehåll och innehåller tre nivåer varav den första är gemensamma 
projekt så som Wikipedia, den andra är sociala nätverk så som Facebook och den tredje 
och sista är virtuella världar så som World of Warcraft (Kaplan & Haenlein, 2010, s. 
62). 
 
Gällande nivåer av sociala medier är det nivå två, sociala nätverk, som denna studie 
fokuserar på. Den aktör och det nätverk som är dominerande på den globala marknaden 
gällande sociala nätverk idag är Facebook (Nielsen, 2009; Lipsman et al., 2012, s. 40). 
Facebook kan även enligt oss ses som en mittpunkt för sociala nätverk då det kan 
användas tillsammans, och integreras, med många andra sociala nätverk som erbjuds av 
övriga aktörer, så som Instagram. Funktioner som Facebook tillhandahåller sina 
användare är möjligheter till att dela bilder, dela livshändelser och intressen samt att 
länka och dela information med andra användare (Hellberg, 2010). Då sociala medier, 
så som nätverket Facebook, underlättar användares spridning av information till andra 
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har det bidragit till en viss förändring av den svenska kulturen samt en reform av det 
typiskt svenska beteendet, där individers virtuella identiteter får ta en allt större plats. 
Skryt och självhävdande, genom bland annat statussymboler, har tidigare ansetts 
ohövligt då det strider mot Jantelagen. Att synliggöra skrytet genom självhävdande 
kommunikationer via sociala nätverk verkar dock ha blivit allt mer accepterat av 
svenskarna som gärna visar upp tillgångar, framgångar och bedrifter samt sig själva på 
Internet. (Dalén, 2010) Unga svenska vuxna möter detta vid användande av sociala 
nätverk på daglig basis och det konstateras att det är en ny nivå av exponering av andras 
bekräftelsebehov som individer utsätts för än tidigare. Sökandet av bekräftelse har 
underlättats av de stora möjligheterna att förställa sig och framhäva den idealiska sidan 
av jaget genom den virtuella identiteten. (Wiklund, 2010a; Eliasson, 2011) 
 
Det råder delade meningar om vad denna våg av bekräftelsebehov och andras 
uppvisande av statussymboler har för påverkan på den nya generationen av unga vuxna 
som uppmanas åsidosätta Jantelagen då självförnekelse anses vara passé (Mildner, 
2010), men då individer har en fallenhet att jämföra sig med andra kan detta leda till 
inre konflikter. Då en mycket positiv bild kommuniceras och förmedlas av andra 
användare, kan en inre konflikt väckas hos den egna personen i form av en negativ 
självuppfattning om det egna och verkliga jaget, som resulterar i en minskad 
självkänsla. Därav uppkommer behovet att styrka det verkliga jaget med extraordinära 
händelser eller statussymboler för att på sätt framhäva sitt idealiska jag inför andra. 
Detta är en försvarsmekanism som baseras på överkompensation, vilket innebär att 
individer döljer sin svaghet genom att förstärka och tydligt kommunicera sin styrka.  
(Maltén, 1998, s. 148) Även om de flesta är medvetna om att självhävdelse på sociala 
nätverk generellt sett är överdrivet, blir en konstant överösning av andras 
bekräftelsebehov svår att hantera utan att bli påverkad (Eliasson, 2011; Chou & Edge, 
2012, s. 119). Det finns flertalet olika teorier kring just påverkan och det har bevisats att 
individer har en förmåga att influera varandra till handlingar, både medvetet och 
omedvetet, genom olika principer. Individer har visat sig vara lättinfluerade när det 
finns någon de tycker om eller känner, någon de ser upp till eller när en känsla av skuld 
till någon annan uppstår. Dessutom söker individer ledtrådar i sin omgivning och 
influeras av dennas beteende och agerande vid osäkerhet om hur de själva ska handla. 
(Cialdini, 2005, s. 32, 67, 117, 162, 197, 223) Genom att en relativt ny kontext, sociala 
medier, har bildats där unga vuxna dagligen vistas på olika nätverk och exponeras för 
andras agerande har en ny dimension, där möjliga influenser kan ske, tillagts. Individer 
blir numera inte endast påverkade av samhället, andra i sin närhet och av traditionella 
medier i form av reklam och annonser, utan exponeras nu även för en virtuell värld där 
det dessutom har blivit allt mer självklart och accepterat för individer att tillfredsställa 
bekräftelsebehovet genom statusuppdateringar och bilder.  
 
Även om jagen och därmed identiteterna designas och presenteras på ett attraktivt sätt 
samt kompletteras med statussymboler, handlar det inte enbart om varför, om vad, inför 
vilka och hur det framhävs utan även hur dessa handlingar påverkar omgivningen vid 
användande av sociala nätverk. Till skillnad från hur statussymboler historiskt sett 
använts, hävdar sig individer nu tydligare och mer påtagligt om statussymboler på 
sociala nätverk för att höras och synas i vågen av bekräftelsebehov. Symbolik grundas 
inte längre i fysiska behov utan även i viljan att uttrycka identiteterna genom dyra samt 
statusfyllda ägodelar och detta på en helt ny nivå då reformen av det typiskt svenska 
beteendet har accepterats på sociala medier. Då betydelsen av sociala nätverk genom 
åren har ökat för unga vuxna och denna sociala kontext inte tidigare behandlats inom 
detta ämnesområde, ställer vi oss frågande till hur omfattande förmågan är att influera 
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till symbolisk konsumtion genom en virtuell miljö och då främst genom sociala nätverk. 
Då vi inte funnit svar till denna fråga leder detta identifierade forskningsgap oss till vår 
problemformulering. 
 
1.2 Problemformulering 
 
I vilken grad influerar unga vuxna individer i Sverige varandra till symbolisk 
konsumtion via sociala nätverk?  
 
1.3 Syfte 
 
Studiens syfte är att skapa en djupare förståelse för om och hur unga vuxna påverkas av 
samt påverkar varandra till symbolisk konsumtion via sociala nätverk. Vi ämnar vidare, 
genom analys av insamlad empirisk data, bringa klarhet i till vilken grad sociala nätverk 
och unga vuxnas aktiviteter på dessa influerar till symbolisk konsumtion genom en 
kvalitativ utredning av faktorer inom teorierna om jagen, symbolisk konsumtion, 
influensprinciper samt social media. 
 
1.4 Begränsningar 
 
Denna studie riktas mot unga vuxna i Sverige och då endast mot individer i åldrarna 20-
25 år. Detta för att statistik över användning av Internet och sociala medier visar att den 
grupp som använder sig av sociala medier på kontinuerlig basis är i just dessa åldrar 
(Nielsen, 2009). Vi gör vidare denna avgränsning av unga vuxna då vi anser att 
personer i dessa åldrar i regel är självförsörjande genom erhållande av studiemedel eller 
fast arbete. Vidare kommer argumenten för detta urval diskuteras närmare i kapitlet 
Studiens genomförande, då respondenterna dessutom är utvalda inom vår 
bekantskapskrets. Vår avsikt är att de respondenter som skall medverka i denna studie 
främst är individer bosatta i Umeå, då vi har limiterade möjligheter utföra 
undersökningar i flertalet olika regioner i Sverige. Dock ämnar vi arbeta för en så stor 
spridning som möjligt och samla data från respondenter med ursprung i södra, mellersta 
samt norra Sverige för att på så sätt erhålla en inblick i om det finns skillnader i 
beteendet studien ämnar utreda beroende på geografisk lokalisering. Vi vill dessutom 
betona att vi utreder unga vuxna i Sverige men inte att vi ämnar generalisera detta mot 
hela populationen Sverige. Vi ser mer att respondenterna ska vuxit upp i Sverige 
och/eller påverkats av kulturen, vilken spelar en roll i de beteenden som kommer 
utredas i studien.  
 
Gällande sociala medier har vi valt att främst fokusera mot influenser mellan individer 
inom den andra nivån av sociala medier, de sociala nätverken, ett område vilket tidigare 
forskning inte behandlat. Vi har dessutom valt att avgränsa de sociala nätverken till att 
främst fokusera på Facebook. Valet grundas i att tjänsten Facebook erbjuder användaren 
ett verktyg för att kommunicera samt interagera genom möjligheter att dela med sig av 
aktiviteter, bilder och liknande. Användaren kan dessutom sammankoppla övriga 
sociala medier, så som Instagram, till detta nätverk vilket gör att Facebook spelar en 
mer central roll för dess användare. Detta faktum gör att vi, baserat på tidigare 
forskning samt vår förstahandsförståelse, ser Facebook som ett passande nätverk att 
undersöka i kombination med unga vuxnas symboliska konsumtion. Dock betonar vi att 
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övriga nätverk kan komma att nämnas i studien eftersom vi varit noggranna med att 
under intervjuerna erbjuda respondenterna att hänvisa sina svar till det sociala nätverk 
de främst använder och föredrar. 
 
Det valda problemet som behandlas i denna studie är belyst ur området marknadsföring 
med inriktning mot konsumentbeteende. Det bör förtydligas att studien syftar till att 
skapa en djupare förståelse för om och hur unga vuxna påverkas av samt påverkar 
varandra till symbolisk konsumtion via sociala nätverk. Vi vill betona att förståelsen 
inte endast är användbar på våra respondenter. Därmed anammas inte ett 
företagsperspektiv med syfte att sprida kunskap om hur företag genom 
marknadsstrategier ytterligare kan påverka till köp. Vi är medvetna om att en fördjupad 
förståelse och kunskap kring ett specifikt konsumentbeteende kan ligga i företags 
intresse, men att bidra med strategier för att öka konsumtion via sociala nätverk är inte 
vad denna studie prioriterar att utreda. Detta för att inte riskera att ytterligare bidra till 
att unga vuxna hamnar i ekonomiska trångmål genom influens av symbolisk 
konsumtion. 
 
1.5 Begreppsförklaring 
 
Identitet 
Uppstår då individen innehar vetskap om sig själv, är medveten om hur denne uppfattas 
samt om dessa bilder av individen stämmer överens. Skapas på individuell samt 
nationella nivå genom påverkan. Individer har även multipla identiteter som beror på 
social kontext och somliga är mer dominerande samt betydande än andra. Identiteten 
kan vidare förlängas genom ägodelar och exempelvis visas upp på social media av den 
virtuella identiteten, vilken är identiteten som uppvisas på Internet.  
 
Symbolisk konsumtion   
Uppstår då en produkt konsumeras som ett resultat av emotionella aspekter snarare än 
de funktionella aspekterna produkten är ämnad att bistå konsumenten med. Individen 
konsumerar symboliskt när produkten får reflektera och/eller stärka den egna 
identiteten. Symbolisk konsumtion kan ske genom överdriven konsumtion eller 
statuskonsumtion, vilka förklaras nedan.  
 

Överdriven konsumtion 
När konsumtion av en produkt sker med syfte att signalera status, demonstrera 
välstånd samt särskilja sig från omgivningen. Syftet är vidare att visa upp 
framträdande bevis över förmågan att kunna konsumera och konsumenten 
använder produkter för att kommunicera status och inflatera egot.  
 
Statuskonsumtion 
En process där motivationen till konsumtionen grundas i en önskad förbättrad 
social ställning och produkter används för att symbolisera status för individen 
själv samt dennes omgivning. Syftet är endast att förbättra eller bibehålla statusen. 

 
 
Influens 
Individens benägenhet att på något sätt påverka omgivningen samt omgivningens 
påverkan på individen. 
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Social media 
Begreppet beskrivs övergripande som användargenererat innehåll, vilket innebär att 
olika former av media är offentligt tillgängligt samt skapat av slutanvändare. Sociala 
nätverk inom social media öppnar upp för interaktion samt både envägs- och 
tvåvägskommunikation av dess användare. 
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2. VETENSKAPLIGA UTGÅNGSPUNKTER 	  
 
I detta kapitel presenteras inledningsvis bakgrunden till studiens uppkomst. Vidare 
redogörs för den förförståelse som vi, författarna, besitter inom ämnet. Därefter 
presenteras vår verklighetssyn och hur detta hör ihop med studiens vetenskapliga 
förhållningssätt samt val av metod. Kapitlet avslutas med det urval av teorier som 
gjorts tillsammans med en förklaring om hur dessa samlats in samt hur den kritiska 
granskningen av dessa utförts. 
	  
2.1 Ämnesval 	  
 
Under vår studietid på Handelshögskolan vid Umeå Universitet har vi genom kurser 
som behandlat marknadsföring utvecklat ett djupare intresse för ämnet i stort. Genom 
fördjupande marknadsföringskurser på avancerad nivå kom vi i kontakt med området 
konsumentbeteende vilket utvecklade detta intresse ytterligare. Vi har under tidigare 
fördjupningskurs inom ämnet utfört en mindre studie gällande impulsivt köpbeteende 
och kom genom detta ämne i kontakt med teorier kring de olika jag som konsumenter 
innehar. Genom vidare diskussion av ämnet hamnade vi slutligen i det köpbeteende som 
denna uppsats ämnar utreda, symbolisk konsumtion. Valet av kontexten sociala medier	  
grundar sig i vår uppfattning om en ökad betydelse av dessa olika sociala nätverk inom 
vår egen generation. Vi observerar dagligen hur individer använder sociala medier för 
att visa upp eller berätta om nya inköp och livshändelser inom en rad olika kategorier. 
Då denna trend främst är synlig i den generation vi själva tillhör, föll valet naturligt på 
att undersöka och skapa en djupare förståelse för om och hur unga vuxna påverkas av 
samt påverkar varandra till symbolisk konsumtion via sociala nätverk. Förutom det 
starka intresse vi känner för den valda kontexten ser vi, som tidigare nämnt, ett 
forskningsgap och därmed ett stort utrymme för forskning inom det valda området, då 
sociala medier och användandet av dessa är ett relativt nytt fenomen som ständigt 
utvecklas både i användande och funktion. Vi menar att en undersökning av detta slag 
är relevant för att bistå konsumenter med en djupare förståelse av sitt eget och andras 
beteende. Vidare har denna kontext och dessa begrepp nämnts förhållandevis lite under 
tidigare kurser och vi ser detta uppsatstillfälle som en möjlighet att fördjupa våra 
kunskaper inom något vi finner både intressant och viktigt.  
	  
2.2 Förförståelse 	  
 
Denna studie utförs, som ytterligare förklaras i nästkommande avsnitt, med en 
hermeneutisk verklighetssyn. När en hermeneutisk verklighetssyn är aktuell är det av 
största vikt att forskarna bakom en studie redogör för sin förförståelse, då 
hermeneutiken är en tolkningslära som bland annat bygger på att all tolkning sker med 
någon typ av förförståelse. För att få en så nyanserad kunskap av studien som möjligt 
krävs det därför att forskarnas förförståelse förklaras så grundligt som möjligt, eftersom 
denna påverkar betraktandet av ett fenomen eller företeelse. Vidare påstås varje 
tolkning även baseras på förutfattade meningar eller av vissa förväntningar. (Widerberg, 
2002, s. 26) Med detta i beaktning vill vi därför redogöra för den förförståelse vi själva 
besitter för att dels kunna reflektera över vår egna eventuella påverkan på studien, men 
även för att kunna delge läsaren på vilket sätt våra tidigare erfarenheter och lärdomar 
kan ha påverkat vår tolkning av insamlat material.  
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Enligt Gummesson (2000, s. 67) finns förförståelse i två olika former; 
förstahandsförståelse samt andrahandsförståelse. Förstahandsförståelsen är kunskap 
som formats genom en individs egna upplevelser. Andrahandsförståelsen däremot, är 
den förståelse och kunskap som inhämtats via exempelvis litteratur och andra personers 
erfarenheter. För att noggrant kunna redogöra för vår förförståelse har vi valt att dela 
upp informationen i dessa två former, då vi anser att vi besitter förförståelse av båda 
slag. 
	  
2.2.1 Förstahandsförståelse	  
 
Gällande förstahandsförståelse besitter vi båda en stor kunskap kring sociala medier och 
dess användande. Vi har också, som tidigare nämnt, själva uppfattat en ökning av 
användandet och interaktionen mellan individer på sociala medier vilket också är det 
som väckt intresset att utforska dessa nätverk samt dess individpåverkan ytterligare. Vi 
är båda användare av diverse sociala medier, så som Facebook och Instagram. Dessa 
medier använder vi dagligen och vi har även konsulterat inom området sociala medier i 
olika organisationer. Detta betyder att vi inte endast besitter en teoretisk förståelse i hur 
dessa medier används, utan även innehar praktiskt kunskap då vi utnyttjar dess tjänster 
på en daglig basis. Vi vill därför påpeka att det finns vissa möjligheter att vi själva är en 
del av det fenomen studien ämnar undersöka.  
 
Därmed bör det uttryckas att vi definitivt besitter en förstahandsförståelse som kan 
komma att påverka hur vi båda förhåller oss till litteratur inom området samt till empiri. 
Den förhållandevis djupa förstahandsförståelse vi besitter har därför även möjlighet att 
inverka på hur vi tolkar de resultat som studien kommer fram till. Detta då vi omedvetet 
kan besitta föreställningar om hur verkligheten ser ut.  Vi hävdar dock att vi, genom att 
ständigt ha detta i åtanke genom studiens genomförande, kan eliminera risker för att 
denna förstahandsförståelse skall bidraga till partiska tolkningar och värderingar som 
kan leda till ett missvisande resultat. Denna förstahandsförståelse kan dessutom bidraga 
till en möjlighet för oss att bättre kunna tolka den insamlade empirin, då vi är mycket 
insatta i ämnet och dessutom själva använder sociala medier. Vi menar att vår 
förstahandsförståelse därför kommer bidraga till större möjligheter för analys av 
insamlat material. Eftersom studien ämnar skapa en djupare förståelse för om och hur 
unga vuxna påverkas av samt påverkar varandra till symbolisk konsumtion via sociala 
nätverk, är denna förstahandförståelse för sociala mediers användande till fördel för 
studiens analys. 
	  
2.2.2 Andrahandsförståelse	  
 
Den andrahandsförståelse vi besitter gällande ämnet kan betraktas relativt likvärdig, då 
vi till stor del läst samma kurser under våra år på Umeå Universitet. Dock besitter 
Henny en något större teoretisk kunskap gällande kultur och dess påverkan på individer 
genom fördjupningskurser i ämnet. Vi har båda valt att på avancerad nivå fördjupa oss 
inom marknadsföring och det var även under denna termin, den sjunde av åtta, av 
studier som vi fann intresseområdet som legat till grund för denna studies fokus, 
konsumentbeteende. Genom fördjupningskurserna inom marknadsföring har vi skapat 
en förhållandevis bred teoretisk förståelse för konsumentbeteende i stort, vilket 
underlättar inläsning gällande studiens fokus. Därmed besitter vi en 
andrahandsförståelse kring studiens ämne, men som nämnt i ämnesvalet har tidigare 
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teoretiska kunskapsinhämtningar endast vidrört studiens område utan vidare djupgående 
analyser, varför vår andrahandsförståelse kan betraktas som relativt ytlig men bred. 
Denna teoretiska andrahandsförståelse har underlättat inläsning på ämnet, då vi genom 
denna haft möjlighet att fördjupa oss i forskning av erkända författare som vi sedan 
tidigare vet är framgångsrika inom sitt forskningsområde. Vidare har vår 
andrahandsförståelse bidragit till en kunskap gällande terminologin inom valda 
teoretiska områden, vilket gjort att vi kunnat tillgodogöra oss litteraturen på ett effektivt 
sätt. Därmed kan vi påstå att vår andrahandsförståelse har underlättat instudering av 
ämnet och relevanta teorier för detta, men vi menar i det stora hela att vår 
andrahandsförståelse inte bör påverka resultaten nämnvärt. För att ytterligare minimera 
att vår andrahandsförståelse skulle komma att påverka resultaten har vi kontinuerligt 
angripit problemformulering samt teorier utifrån olika perspektiv.  
 
De teorier som studiens empiriska del är baserad på och som därmed utgör grunden för 
den analys som presenteras har inhämtats genom inläsning under studiens 
genomförande. Eftersom vår andrahandsförståelse, som tidigare nämnt, är ytlig men 
bred har vi studerat de teoretiska ämnesfält som vi anser är relevanta under studiens 
genomförande och det är främst denna nyligen inhämtade kunskap som våra resultat 
kommer att baseras på. Detta är till fördel för studien, då vi kunnat välja ut de författare 
och teorier vi anser mest pålitliga och relevanta. 
	  
2.3 Verklighetssyn 	  
 
Denna studies syfte är att skapa en djupare förståelse för om och hur unga vuxna 
påverkas av samt påverkar varandra till symbolisk konsumtion via sociala nätverk. 
Genom att erhålla, analysera och tolka individers uppfattning om hur sociala nätverk 
kan påverka till symbolisk konsumtion utifrån semistrukturerade intervjuer, ämnar vi 
svara på studiens uppställda problemformulering. Att skapa kunskap och förståelse på 
detta sätt menar vi är parallellt med den hermeneutiska verklighetssynen, där forskaren 
strävar efter förståelse för individer och dess livsvärld. Vidare beskrivs hermeneutiken 
som läran om tolkning i allmänhet och förståelse om denna livsvärld erhålls inte genom 
mätning utan genom tolkning av individers beteende. Hermeneutik handlar med andra 
ord inte om hur mätbar världen är, utan snarare om hur den uppfattas. (Hartman, 1998, 
s. 95) Detta står i kontrast till den positivistiska verklighetssynen, som är forskningens 
naturvetenskapligt inriktade verklighetssyn. Inom positivismen anses vetenskapen vara 
värderingsfri samt objektiv och kunskap uppnås genom att samla in fakta som bygger 
på lagmässiga regelbundenheter. (Bryman & Bell, 2005, s. 26f) Då studien ämnar tolka 
snarare än att mäta, och då resultaten dessutom bygger på individers uppfattningar med 
följande subjektiva iakttagelser, är den hermeneutiska verklighetssynen i detta fall enligt 
oss att föredra. 
 
Enligt Widerberg (2002, s. 28) bör den hermeneutiska verklighetssynen präglas av en 
ontologi som utgår från att individen är fullständigt unik. Med detta i åtanke är denna 
studies ontologiska utgångspunkt konstruktivistisk, vilket enligt Bryman och Bell 
(2005, s. 33f) betyder att verkligheten inte är konstant och oföränderlig utan skapas 
genom socialt samspel mellan individer. Denna typ av ontologi gör att forskaren själv 
som människa sätts i fokus (Widerberg, 2002, s. 28), vilket ökar möjligheten för att vi 
som forskare kan antas inverka i studiens olika faser genom förförståelsen. Detta står i 
kontrast till den objektivistiska ontologin, som innebär att verkligheten och dess sociala 
företeelser är en konstant som aktörer inom den inte kan påverka (Bryman & Bell, 
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2005, s. 33) Vi hävdar med bakgrund i studiens syfte och metodval att konstruktivismen 
är den ontologiska utgångspunkt som studien bör baseras på.  
	  
2.4 Vetenskapligt förhållningssätt 	  
	  
Studiens syfte är att skapa en djupare förståelse för om och hur unga vuxna påverkas av 
samt påverkar varandra till symbolisk konsumtion via sociala nätverk. Denna förståelse 
ämnar vi att inhämta via kvalitativa och semistrukturerade intervjuer vilka är baserade 
på faktorer som vi, vid genomgång av tidigare teori, funnit kan influera individer till 
symbolisk konsumtion. Att söka svar på en forskningsfråga genom användandet av 
befintliga teorier kan härledas till det deduktiva förhållningssättet, som även är den 
vanligaste uppfattningen om hur teori och praktik förhåller sig till varandra inom den 
samhällsvetenskapliga forskningen. Detta till skillnad från det induktiva 
förhållningssättet, där forskaren genom observationer och resultat av ett fenomen 
genererar teori. Det deduktiva förhållningssättet kan anses lämpa sig bäst vid kvantitativ 
forskning, där avsikten generellt är att pröva teorier, medan kvalitativa undersökningar 
ofta sammankopplas med ett induktivt förhållningssätt och teorigenerering snarare än 
teoriprövning. (Bryman & Bell, 2005, s. 23ff, 40f). Att vi valt att genomföra en 
kvalitativ studie med ett deduktivt förhållningssätt kan därmed diskuteras. Vi anser 
dock att det deduktiva förhållningssättet är bäst lämpat för att undersöka det studien 
avser söka svar på. Vi har därmed genom inläsning av teorier som behandlar våra 
jag/identiteter och bekräftelsebehov sökt att utreda hur dessa kan inverka till symbolisk 
konsumtion i kontexten sociala medier, vilket ligger i linje med det deduktiva 
förhållningssättet. 
 
Vårt val av den kvalitativa metoden, som motiveras ytterligare i nästkommande avsnitt, 
grundas främst i att vi finner problemet förhållandevis komplext då det är ett specifikt 
beteende studien ämnar utreda. Vårt mål är att förstå och fördjupa kunskapen huruvida 
unga vuxna på sociala nätverk influerar varandra till symbolisk konsumtion samt 
anledningarna bakom denna influens, snarare än mäta detta i form av exempelvis hur 
många som utför symbolisk konsumtion genom påtryckande från varandra i den valda 
kontexten. Detta har vi påtalat i det tidigare avsnittet verklighetssyn, där det förklaras att 
studien utgår ifrån ett hermeneutiskt synsätt. Bryman och Bell (2005, s. 41) påtalar 
dessutom att det företagsekonomiska forskningsområdet och därtill det praktiska 
utövandet av sådan forskning är mycket komplex i sin karaktär. Därmed följer att varje 
forskningsprojekt bör utvärderas enskilt och därefter kan det vetenskapliga 
förhållningssättet väljas, då det inte kan antas att en specifik metod måste följas av ett 
visst vetenskapligt förhållningssätt. Med detta i åtanke menar vi att vårt val av 
förhållningssätt, efter utvärdering av denna studies karaktär, är väl motiverat trots att det 
deduktiva förhållningssättet oftast förknippas med kvantitativa undersökningar.  
 
2.5 Val av metod 	  
	  
Denna studies syfte är att skapa en djupare förståelse för om och hur unga vuxna 
påverkas av samt påverkar varandra till symbolisk konsumtion via sociala nätverk. Vi 
ämnar erhålla och analysera olika individers uppfattning om hur aktiviteter på sociala 
nätverk kan påverka till symbolisk konsumtion och vilka faktorer som spelar in.  
Widerberg (2002, s. 15) menar att den kvalitativa forskningsmetoden främst syftar till 
att klargöra karaktären på ett fenomen och vidare detta fenomens mening eller innebörd. 
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Även Hartman (1998, s. 15) påpekar att den kvalitativa metoden karaktäriseras av att 
försöka erhålla förståelse för hur individer upplever sig själva och sin omgivning. Den 
kvalitativa undersökningsmetoden försöker således komma åt något subjektivt som görs 
genom att forskaren sätter sig in i individers situation. Då vi främst är ute efter att, på ett 
djupare plan, förstå hur unga vuxna påverkas av samt påverkar varandra till symbolisk 
konsumtion via sociala nätverk anser vi att den kvalitativa metoden är bäst lämpad för 
studien. Kvantitativa undersökningar har till uppgift att finna numeriska relationer 
mellan mätbara egenskaper (Hartman, 1998, s. 239), och en sådan forskningsansats 
anser vi skulle försvaga möjligheterna att erhålla en djupare förståelse för det valda 
problemområdet. Bryman och Bell (2005, s. 40) påpekar att kvalitativ forskning ofta tar 
avstånd från positivismen och hellre tar fasta på hur individer uppfattar och tolkar sin 
sociala kontext. Detta betyder att hermeneutiken är att föredraga vid kvalitativ 
forskning. Då denna studie utgår ifrån en hermeneutisk verklighetssyn kan det därför 
anses mest lämpligt att använda en kvalitativ forskningsansats. Vi anser även att den 
kvalitativa forskningsansatsen är bäst lämpad för studien då dess syfte är att skapa en 
djupare förståelse för om och hur unga vuxna påverkas av samt påverkar varandra till 
symbolisk konsumtion via sociala nätverk. Då vi vill förstå en företeelse som skapas 
utifrån socialt samspel på sociala nätverk och utreda detta på ett djupare plan, är den 
kvalitativa metoden att föredra då denna förståelse är mer relevant att inhämta genom 
ord och resonemang snarare än numerisk data. 
 
Kvalitativ forskning och resultat av densamma menas dock ofta vara svåra att 
generalisera teoretiskt (Bryman & Bell, 2005, s. 320). Vidare menar Jensen (1995, s. 
47) att den kvalitativa metoden ofta växlar mellan både preliminära teorier och den 
konkreta verkligheten, vilket utgör en svaghet då förförståelsen och datainsamlingarna 
kan styra forskningsarbetets slutgiltiga resultat, varför den teoretiska 
generaliserbarheten blir bristande. Studiens syfte är att skapa en djupare förståelse för 
om och hur unga vuxna påverkas av samt påverkar varandra till symbolisk konsumtion 
via sociala nätverk. Eftersom vi inte hittat någon forskning som besvarar vår 
problemformulering och således har funnit ett forskningsgap som vi ämnar utreda, anser 
vi att en generaliserbar studie inte är aktuellt i detta stadie. En generaliserbar studie 
anser vi är aktuell först när vissa faktorer har visat sig relatera till en företeelse. Syftet är 
med andra ord inte att skapa generaliserbarhet, varför teoretisk generaliserbarhet således 
inte är ett problem.  Vår förhoppning är att denna studie skall finna vilka faktorer som 
påverkar, om alls, unga vuxna till symbolisk konsumtion via sociala nätverk. Därefter 
kan en generaliserbar efterföljande kvantitativ studie vara mer aktuell. Den djupare 
förståelse som denna studie således utmynnar i kan därför vara en grund till framtida 
studier som kan bringa generaliserbarhet, men i detta skede menar vi att en kvalitativ 
studie är att föredraga. 
	  
2.6 Studiens perspektiv 	  
 
Det är av stor vikt att utfästa vilket perspektiv en studie utförs genom eftersom det har 
stor betydelse för vilken verklighet och vilka slutsatser studien slutligen kommer att 
finna (Halvorsen, 1992, s. 38). Denna studies syfte är att skapa en djupare förståelse för 
om och hur unga vuxna påverkas av samt påverkar varandra till symbolisk konsumtion 
via sociala nätverk. Det kan därmed anses att studien är genomförd ur ett 
konsumtionsbeteendeperspektiv. Vi kommer därmed studera det valda beteendet, 
symbolisk konsumtion, i kontexten sociala medier och inrikta oss på att förstå det ur 
konsumentens perspektiv. Resultaten som presenteras har främst till syfte att påvisa och 
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uppmärksamma individer som är aktiva på sociala nätverk hur dessa medvetet, eller 
framför allt omedvetet, kan influeras till att utföra symbolisk konsumtion. Vi ämnar 
främst utreda detta för att skapa insikt och möjligen en motståndskraft till influens/inre 
påverkan hos konsumenter i stort och förklara hur inre faktorer, främst jaget/identiteten, 
kan bidraga till det valda beteendet. Perspektivet utgår således från individen och 
studien är ej genomförd med syftet att skapa nya marknadsstrategier för företag att 
påverka till symbolisk konsumtion, varpå resultaten av intervjuerna har tolkats för 
beteendeförståelse. Däremot har vi diskuterat och är medvetna om att resultaten skulle 
kunna komma att tolkas och användas av företag, dock betonar vi att detta inte är en 
prioritet i denna studie då syftet är att skapa en djupare förståelse om och hur unga 
vuxna påverkas av samt påverkar varandra till symbolisk konsumtion via sociala 
nätverk och skapa grund genom förståelse för ett hållbart konsumtionsbeteende. Detta  
snarare än att bistå med praktiska bidrag som möjligen ytterligare kan komma att 
påverka unga vuxna till konsumtion över sociala nätverk och möjligen bidra till att unga 
vuxna hamnar i ekonomiska trångmål. 
	  
2.7 Den teoretiska referensramens uppbyggnad 	  
 
Studien har ett deduktivt förhållningssätt, vilket innebär att vi, genom befintliga teorier, 
kommer utreda en viss frågeställning. Eftersom detta förhållningssätt används har en 
utredning av teorier gjorts inom ämnet. Studiens teoretiska referensrams huvudsakliga 
fokus finns i teorier gällande jagen, symbolisk konsumtion, influensprinciper samt 
sociala medier.  
 
Teorierna kring jagen är viktiga att inkludera då det är olika former av påverkan, 
skapande och synsätt på just jagen och identiteten som i stor utsträckning påverkar hur, 
varför och till vilken grad individer kan bli influerade till olika handlingar. Den 
handling som vi ämnar utreda är symbolisk konsumtion, varför teorier om denna 
specifika handling är av central vikt att inkludera. Inom området jagen återfinns en rad 
olika begrepp, så som identiteter, referensgrupper, bekräftelsebehov, idealiska jag och 
verkliga jag och vi har efter inläsning och utvärdering insett att de alla är av stor vikt för 
att förstå hur och varför influenser sker. Detta leder också till det tredje centrala området 
som teoriavsnittet innehåller, influensprinciper. Dessa principer är av stor vikt att 
inkludera då de uppger hur, varför och till vilken grad vi påverkas samt under vilka 
premisser dessa influenser sker. Sociala medier och forskning kring denna kontext har 
inkluderats eftersom det är i denna miljö vi ämnar utreda om influenser sker.	  
 
2.8 Litteratursökning 	  
	  
2.8.1 Sekundärkällor	  
 
Som tidigare nämnt formas, genom det deduktiva förhållningssättet, kunskap utifrån 
teorier. Detta betyder att vi inför denna studie har genomfört omfattande 
litteratursökningar för att kunna utveckla en teoretisk referensram ämnad för besvarande 
av problemställningen; I vilken grad influerar unga vuxna individer i Sverige varandra 
till symbolisk konsumtion via sociala nätverk? Den teoretiska referensram som använts 
kommer främst från sekundärkällor, huvudsakligen från vetenskapliga artiklar och 
litteratur. Använda vetenskapliga artiklar har främst återfunnits genom sökningar i 
databasen Business Source Premier (EBSCO). Använd litteratur har återfunnits via 
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Umeå Universitetsbiblioteks sökmotor, men vi har även hämtat kunskap genom 
litteratur som vi kommit i kontakt med via tidigare, för studien relevanta, kurser. För 
studiens andra kapitel Vetenskapliga utgångspunkter har litteratur som funnits via Umeå 
Universitets uppsatsmanual använts, samt litteratur som använts under tidigare kurser. 
Denna litteratur har använts i syftet att inhämta djupare kunskap för hur studien skall 
kunna utföras på bästa sätt med ett så tillfredsställande och tillförlitligt slutresultat som 
möjligt.  
 
Under studiens inledande period gjordes litteratursökningar på för ämnet relevanta ord, 
så som social media, social network, the self, identity, reference groups, influence, 
symbolic consumption, conspicuous consumption och status consumption.  Relevansen 
av de resultat som uppkom avgjordes sedan genom läsning av introduktion och 
slutsatser. Därefter sorterades aktuella artiklar, relevanta för ämnet, ut för att användas i 
studiens teoretiska referensram. Under arbetets gång bistod även utvalda artiklar 
ytterligare källor genom dess referenslistor. De vetenskapliga artiklar som använts är i 
största möjliga utsträckning Peer Reviewed, vilket betyder att dessa har blivit granskade 
vetenskapligt. Vi betonar att de artiklar som ej är vetenskapligt granskade inte är 
använda i den teoretiska referensramen utan endast för problematisering. Vi anser 
därför att dessa artiklar kan anses tillförlitliga. Vi har i vissa fall även valt att använda 
oss utav kurslitteratur. Denna litteratur är publicerad av erkända författare, varför vi 
anser dessa källor som tillförlitliga. Anledningen till vår önskan att komplettera de 
vetenskapliga artiklarna med denna litteratur är främst för att de vetenskapliga artiklarna 
vi läst ibland, enligt oss, ofullständigt utvecklar grundläggande begrepp, exempelvis 
referensgrupp. Vi har då vänt oss till kurslitteratur där vi vet att begrepp, som 
exempelvis referensgrupp, återfinns tydligt och väl definierat och förklarat i böckerna. 
Detta gäller exempelvis Solomon (2010). Vi anser därför att vårt val av att använda oss 
utav kurslitteratur som relevant och tillförlitligt. Vidare har vi inte valt att ställa upp 
årtalskriterier för de källor som används. Vi har självfallet i första hand valt att utgå från 
så nyproducerad teori och forskning som möjligt, men har inte satt upp en gräns för hur 
gamla källor som vi valt att använda får vara. Detta eftersom vi inom områdena jagen, 
symbolisk konsumtion samt influensprinciper har uppfattat återkommande citeringar av 
forskning som är daterad långt tillbaka i tiden. Vi har tolkat detta som att äldre 
forskning inom dessa områden är aktuell även idag och har därför inte valt att exkludera 
dessa då vi anser att de bidragit med en viktig del till studiens teoretiska referensram. 
Gällande sociala medier är denna kontext och fenomen relativt ny som sådan och 
därmed har vi inte ansett årtalskriterier för denna forskning nödvändig. Detta då 
litteratursökning inom området dessutom har visat att merparten av denna litteratur är 
nyproducerad.  
 
För utformning av problembakgrunden har dessutom flertalet elektroniska 
tidningsartiklar använts. Trots att dessa inte är vetenskapligt granskade anser vi dessa 
tillförlitliga, då valda artiklar kommer från stora och tillförlitliga medier så som Dagens 
Nyheter och Svenska Dagbladet. Dessa artiklar har enbart använts för att problematisera 
och förklara det allmänt kända och samhälleligt debatterade fenomen som uppstått 
genom sociala medier för att ge läsaren en förståelse för det valda området. Som 
tidigare nämnt, har dessa artiklar dock endast använts i problembakgrunden och utgör 
således inte en del av den teoretiska referensramen. Vidare har också viss statistik via 
rapporter över unga individers användning av Internet och Facebook använts för 
studiens problembakgrund. Även dessa källor har enbart använts för studiens 
problematisering och ingår därför inte heller i den teoretiska referensram som studien är 
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uppbyggd av. Därtill har definitioner av viktiga begrepp, vars ursprung är den svenska 
internetbaserade Nationalencyklopedin, använts i teoridelen. Detta är dock enbart 
definitioner som används för en ökad grundläggande förståelse och därmed inte något 
som ligger till grund för vad studien baseras på gällande teorier. Vi anser dessa 
definitioner tillförlitliga då de kommer från en nationellt erkänd encyklopedi. 
	  
2.8.2 Kritik av sekundärkällor	  
 
Enligt Johansson Lindfors (1993, s. 88) finns det tre väsentliga förhållanden att ta 
ställning till vid utvärdering och användande av sekundärkällor: ursprung, den 
empiriska grunden samt aktualiteten. Vidare beskriver Alvesson och Sköldberg (2008, 
s. 223ff) tre aspekter för källkritik; äkthetskritik, tendenskritik samt beroendekritik.  Vi 
kommer i följande stycke redovisa för dessa förhållandens innebörd samt kommentera 
de sekundärkällor som använts i studien utifrån dessa förhållanden.  
 
Ursprunget och beroendet behandlar en studies teoretiska referensram och huruvida den 
är uppbyggd av första- eller andrahandskällor. Det menas att andrahandskällor i största 
mån skall undvikas, då det är stor risk att den ursprungliga källans betydelse kan 
förvanskas när den blir föremål för fler än ett led av tolkning. (Johansson Lindfors, 
1993, s. 88f, Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 226) I denna studie har vi i högsta grad 
sökt oss till ursprungskällor för att så ofärgat som möjligt kunna återge den teori som 
använts. Vi är dock medvetna om att vi i få fall har andrahandsrefererat. Valet grundar 
sig i att vi ansett att betydelsen av andrahandsreferensen har vägt över dess möjliga 
oförlitlighet och att den varit av hög relevans för studien som sådan. Vidare kan menar 
vi att källor och teorier av äldre ursprung som flitigt refereras till i nyare vetenskapliga 
artiklar fortfarande kan anses aktuella genom dessa nya refereringar och vi hävdar att 
andrahandsreferenser i vissa fall kan anses nödvändiga för att påpeka förhållandet 
aktualitet, som förklaras längre ned i detta avsnitt, är uppfyllt. 
 
Den empiriska grunden behandlar primära och sekundära källor. Detta handlar om 
huruvida en källa som använts är iakttagen av berättaren själv eller om ett resonemang 
som förs är baserat på andras erfarenheter. (Johansson Lindfors, 1993, s. 89) I denna 
studie har vetenskapliga artiklar och litteratur använts, som både angett resultat utifrån 
författarnas egen forskning men även källor från så kallade Literature Reviews, vilket 
betyder att en författare drar slutsatser utifrån andra forskares publikationer. Detta kan 
kritiserats, men som tidigare nämnt är i mångt och mycket använda artiklar Peer 
Reviewed, det vill säga vetenskapligt granskade. Vi anser därför att de källor som 
använts kan anses tillförlitliga och användbara i studien. 
 
Aktualitet behandlar hur aktuella de källor som studien baseras på är. Principiellt anses 
det att forskare skall vara uppdaterade om den senaste informationen inom det valda 
området. Med detta sagt skall dock inte gamla verk och teorier förkastas och bortses 
ifrån enbart på grund av dess ålder, då ålder inte som regel kan anses sammankopplat 
med inaktualitet. (Johansson Lindfors, 1993, s. 89f) Vid genomgång av använda källors 
åldersspann återfinns teorier och artiklar som sträcker sig från 1899 till 2013. Vi hävdar 
dock, precis som Johansson Lindfors, att källor inte skall förkastas enbart på grund av 
dess ålder. De äldst daterade artiklarna som använts i denna studie behandlar 
grundläggande teorier vi anser lika aktuella då som nu, då de ofta refereras och 
återkopplas till i nyare litteratur, både vetenskapliga artiklar samt tryckt litteratur. Med 
detta i åtanke har vi därför valt att inkludera dessa källor, trots dess ålder. I övrigt har vi 
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i största möjliga mån använt källor vi anser är så aktuella som möjligt. Det har i vissa 
fall inte varit problem att avgöra aktualitet, då exempelvis kontexten sociala medier som 
sådan är relativt ny och det mesta av den litteratur som finns inom ämnet uppkommit 
under senare år.  
 
Äkthet handlar i korta drag om att källan är vad den utger sig för att vara och därmed 
inte är förfalskad eller fiktiv (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 223, 235). Vi anser detta 
kriterium uppfyllt, då de vetenskapliga artiklar som använts har blivit vetenskapligt 
granskade innan de publicerats. De få vetenskapliga artiklar som använts, vilka inte 
blivit vetenskapligt granskade, har endast inkluderats för problematisering och 
förklaring av det valda ämnesområdet och har således inte utgjort någon grund i den 
teoretiska referensramen som studiens empiri och analys är baserade på. Vidare har den 
litteratur som använts producerats av erkända författare inom valda forskningsområden, 
varför vi anser att källorna som använts i denna studie uppfyller äkthetskriteriet. 
 
Tendens behandlar information som använts, om den på något vis kan ha vinklats 
medvetet eller omedvetet av författaren (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 224). Vi har 
funnit det svårt att utvärdera huruvida de vetenskapliga artiklar och den litteratur vi 
använt kan ha vinklats av dess författare. Däremot har den litteratur vi tagit del av och 
använt inte kunnat antas vara vinklade på något sätt, varför vi finner det svårt att hävda 
detta kriterium som icke uppfyllt.  
 
Då vi anser våra källor uppfylla dessa krav och kriterium författade av Johansson 
Lindfors (1993) samt Alvesson och Sköldberg (2008), har vi för avsikt att använda 
dessa som teoretisk grund i studien. I följande kapitel, vilket redovisar den teoretiska 
referensramen, ämnar vi använda de teorier och den forskning vi anser lämplig för att 
undersöka det valda problemet. Därmed kommer dessa sekundärkällor ligga till grund 
för hela studiens fortsatta framställande, vilket även är i linje med det deduktiva 
förhållningssätt som studien innehar. Utifrån de granskade källorna ämnar vi skapa en 
mall för de intervjuer som skall genomföras och likväl tolka insamlad empirisk data 
som uppkommer ur dessa uppställda teorier och forskningsområden. För att få en så 
tillförlitlig grund som möjligt är den teoretiska referensramen endast uppbyggd av 
vetenskapliga artiklar som är Peer Reviewed samt litteratur publicerad av forskare och 
författare erkända inom respektive område.	  
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3. TEORI 	  
 
I detta kapitel presenteras relevanta teorier vilka kommer utgöra grund för empiri samt 
analys. Kapitlet inleds med en förklaring av jagen, då dessa ligger till grund för 
konsumentbeteendet och till symbolisk konsumtion som därefter följer i kapitlet. Vidare 
presenteras olika influensprinciper vilka ger en förståelse för hur influens sker samt 
varför. Därefter följer ett avsnitt om sociala nätverk, där en definition och 
användningsområde presenteras för att sedan relatera till hur sociala medier är 
korrelerat med innan nämnda teorier. Kapitlet avslutas med en teorisammanfattning 
där vår syn på teorierna presenteras i en egenutvecklad modell.   
	  
3.1 Jagen 	  
 
De individuella självuppfattningarna baseras på de attribut som en individ innehar samt 
hur dessa attribut värderas hos individen själv. Självuppfattningen är uppbyggd av 
attributen och positiva eller negativa uppfattningar om dessa påverkar personens 
självkänsla. En god självkänsla baseras på en människas positiva uppfattningar om sig 
själv och de egna attributen och en låg självkänsla baseras på en negativ syn på sig själv 
samt sina attribut. (Solomon et al., 2010, s. 144) Självkänslan är vidare influerad av en 
process där individer jämför sina attribut med andra attribut som anses vara idealiska. 
Detta resulterar i två jag, där det idealiska jaget representerar hur individen vill vara och 
uppfattas av andra och det verkliga jaget representerar den verkliga synen på de egna 
attributen individen har. Det idealiska jaget baseras på en imaginär bild av vem 
individen är till skillnad från det verkliga jaget som visar vem denne faktiskt är. Den 
imaginära bilden av hur attributen ska se ut för att vara idealiska skapas dels från 
kulturen som individen växt upp i och dels genom omgivningen där individen jämför 
sig med densamma. (Solomon et al., 2010, s. 144f) 
	  
3.1.1 Identiteter 	  
 
Attributen som en person har eller anse sig ha utgör verkliga eller idealiska jag som 
även ligger till grund för identiteten. En identitet uppstår då individen har vetskap om 
sig själv, vet hur omgivningen uppfattar den samt då denna självbild stämmer överens 
med omgivningens uppfattning. En identitet skapas och utvecklas på både individuell 
och nationell nivå. På den individuella nivån sker ett samspel av sociala och biologiska 
påverkningar i form av exempelvis uppfostran. På den nationella nivån sker kulturella 
samt religions-relaterade påverkningar över identiteten. (Eriksson, 1985) Ett exempel på 
kulturella påverkningar på identiteter är den Jantelag som präglat svenska samhällen 
och beteenden sedan lång tid tillbaka. För att ytterligare illustrera uppkomsten av 
identiteter görs följande liknelse, att vetskapen om de egna attributen kan liknas 
pusselbitar; ju fler pusselbitar en individ har desto närmre är de ett färdigt pussel vilket 
illustrerar individens identitet (Eriksson, 1985). 
 
Vidare menas det att individen har multipla identiteter, vilka beror på den sociala 
kontext individen befinner sig i (Sirgy, 1982, s. 287f; Solomon et al., 2010, 145f; 
McConnell et al., 2012, s. 381f; Erikson, 1985). Identiteterna skapas och utvecklas som 
tidigare nämnt genom individuella och nationella påverkningar och med dessa, 
tillsammans med social kontext, anpassar individen identiteten och uppvisar en roll som 
antas vara socialt tillfredsställande och idealisk för den specifika kontexten (Sirgy, 
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1982, s. 287f; Solomon et al., 2010, s. 145f; McConnell et al., 2012, s. 381f). Den 
identitet, den roll, som exempelvis används och visas upp på arbetsplatsen skiljer sig 
från identiteten och rollen som förälder, barn eller konsument. Attribut som är passande 
för en kontext är inte lika idealisk i en annan kontext. Ett exempel på detta är att 
kärleksfullhet inte är lika accepterat som auktoritet på arbetsplatsen. Somliga identiteter 
är mer betydande och dominerar en människa, men beroende på social kontext anpassas 
identiteten (Solomon et al., 2010, s. 146; McConnell et al., 2012, s. 381f). Ytterligare en 
identitet som vi anser bör utredas är den virtuella identiteten. För att möta det problem 
och syfte studien har redovisas detta begrepp vidare i teoriavsnittet Social media. 
 
Identiteten kan även uttryckas genom de ägodelar individen använder och dessa externa 
objekt blir då en del av det så kallade förlängda jaget. Ägodelar blir en stor bidragande 
faktor till, och reflekterar, identiteterna. Detta kan ske medvetet eller omedvetet samt 
avsiktligt eller oavsiktligt, men de externa objekten anses vara en del av identiteterna 
och driver därav konsumtionsbeteendet. Ägodelar innehar en form av symbolisk mening 
och blir en viktig del av identiteten som kan förstärka och komplettera självkänslan hos 
individen samt även uttrycka en vilja att tillhöra en specifik grupp. (Belk, 1988, s. 139; 
Baudrillard, 1998) Identifikationen och förlängningen av identiteten börjar i tidig ålder 
och följer individer till döden, då många lever vidare i minnet genom ägodelar. De 
symboliska ägodelarna används för att uttrycka en eller flera multipla identiteter och 
därmed kan individen även köpa sig, komplettera, byta samt skydda och kompensera 
identiteten med hjälp av konsumtion. (Belk, 1988, s. 160) Baudrillard (1998) menar att 
individers liv blir mer som projekt och att detta leder till symbolisk konsumtion, som 
drivs av viljan att tillhöra en specifik grupp samt anpassningen av identiteterna genom 
att använda materiella objekt vilka är symboliskt laddade.  
	  
3.1.2 Vad som påverkar jagen och konsumtionsbeteendet	  
 
Enligt forskning finns det interna och externa faktorer som gör att individen utvecklar 
och skapar samt förlänger identiteter med ägodelar. Som ovan nämnt är social kontext 
en faktor som individen externt påverkas av men konceptet referensgrupp är även ett 
centralt begrepp för att utreda jagen och dess tillhörande identiteter. Vidare gällande 
interna faktorer som påverkar individen har vi i denna studie fokuserat mot de behov 
som individen har tillsammans med de olika makter som vi funnit relevanta vid 
genomgång av teorier inom området. 
 
En referensgrupp är en verklig eller imaginär individ eller grupp som anses ha en 
signifikant relevans för den enskilde individen vad gäller dennes värderingar, 
ambitioner och beteende (Solomon et al., 2010, s. 384). En referensgrupp kan influera 
på olika sätt; på ett informativt- eller utilitaristiskt sätt, eller genom uttryck av 
värderingar. Genom de informativa influenserna söker individen efter information om 
vad som anses vara korrekt, exempelvis beteende eller de rätta produkterna att 
konsumera eller använda. Genom den utilitaristiska influensen baseras exempelvis 
individens köpbeslut gällande en särskild produkt av den specifika referensgruppens 
preferens genom en social interaktion. Även viljan att tillfredsställa eller överträffa 
förväntningar påverkar individens val vid exempelvis val av produkter att konsumera. 
Gällande uttryck av värderingar kan individen känna att en specifik produkt kan 
förbättra bilden av jagen som andra har, inklusive referensgruppen. Individen agerar, 
genom exempelvis konsumtion, för att efterlikna och jämföra sig med andra för att bli 
respekterad, samt för att på ett enklare sätt uttrycka och förlänga det jag som anses vara 
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idealiskt. (Park & Lessig, 1977, s. 102) Sammanfattningsvis har referensgruppen en stor 
inverkan på individens identitet samt konsumtionsbeteende. Detta då individen handlar 
med hopp om att tillfredsställa, passa in och erhålla status gentemot referensgruppen 
genom en förlängning av jagen, sin identitet, med produkter som innehar någon form av 
symbolik, vilka stärker det idealiska jaget. 
 
Individens beteende, att vilja tillfredsställa omgivningen samt finna och utveckla sina 
identiteter, baseras i ett behov av bekräftelse och trygghet, vilket leder till att vi 
kategoriserar dem som interna faktorer. Som tidigare nämnt menar Maslow (1943) att 
individen har olika behov vilka upplevs i en hierarkisk ordning. Det grundläggande och 
fysiska behovet måste tillfredsställas innan nästföljande steg kan uppfyllas i tur och 
ordning. I nedanstående modell presenteras samtliga steg i hierarkin, där det 
grundläggande steget består av fysiska basbehov så som vatten, föda och syre, vilka 
krävs för att individen skall överleva. Därefter följer behovet om trygghet vilket innebär 
säkerhet, som individen fokuserar mot efter att de fysiska behoven tillfredsställts. Vid 
känsla av trygghet fokuserar individen mot gemenskap och tillfredsställer behovet 
genom att eftersöka detta i form av vänskap och kärlek. När gemenskap upplevs träder 
nästa steg i kraft, vilket är uppskattning, som behandlar känsla om respekt och makt 
men även mer komplicerade behov i form av självförtroende samt självrespekt. Sista 
steget i hierarkin kan aldrig helt uppfyllas då behovet är under ständig förändring, men 
det grundar sig i att individer vill vara den mest kompletta samt tillfredsställande 
versionen av sig själva som möjligt. (Maslow, 1943) 
 

	  
Figur 1: Behovshierarkin (Maslow, 1943) tolkad och förenklad. 

Individen behöver en eller multipla identiteter då denne söker efter att tillfredsställa 
behovet om trygghet och bekräftelse i livet såväl som att skapa tillhörighet. Detta är en 
biologisk försvarsmekanism som följt individen genom evolutionen (Goffman, 1959a, s. 
219) och individer agerar utifrån identiteterna för att just tillfredsställa och kontrollera 
omgivningens uppfattning om de egna jagen och identiteterna och på så sätt även 
tillhöra en gemenskap, oavsett livssituation (McConnell et al., 2012, s. 382; Goffman, 
1959b, s. 17). Behovet av flera identiteter beror då på den externa faktorn om sociala 
kontexter som individen befinner sig, vilket redogjorts för i tidigare avsnitt. 
 
Vidare gällande interna faktorer som påverkar individens formande av identiteter samt 
konsumtionsbeteende är makt ett relevant ämne att betona. Makt i en social kontext kan 
enligt oss jämföras med status, som definieras som en persons ställning i en grupp eller 
en grupps ställning i samhället (Nationalencyklopedin, 2013d). Ju mer makt individen i 
en grupp har desto högre ställning har denne över gruppen. Makt kan vidare ses som 
direkt eller indirekt. Den direkta makten uppkommer då en person kan styra andras 
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handlingar mot deras vilja. Den indirekta makten är resurser där individen kan utföra 
belönings- eller bestraffningsmakt och därmed på ett indirekt sätt styra andra individer. 
(Nationalencyklopedin, 2013c) Vidare, enligt Rucker och Galinsky (2008, s. 257) är 
makt en av de framstående drivkrafterna gällande konsumentbeteende i sociala 
kontexter. De visar på att individer som innehar en lägre nivå av makt visar en ökad 
vilja att konsumera en särskild produkt, vilken innehar hög status. Beteendet för 
individer med låg nivå av makt är att eftersöka och konsumera produkter vilka innehar 
och associeras med hög status.  
 
Det finns enligt Solomon et al. (2010, s. 393ff) ett flertal olika makter som figurerar i 
sociala kontexter under vilka individer kan påverkas. Den sociala makten vilket liknas 
en direkt makt, är fallenheten en individ eller grupp har att styra andras handlingar. 
Referensmakt är en indirekt makt, där individen styrs eller influeras av 
maktinnehavarens attribut eller statusfyllda produkter, vilken individen ser upp till och 
söker att efterlikna. Vidare under de mer indirekta makterna finns informativ eller 
expertmakt där maktinnehavararen har specifik kunskap eller vetskap som individen 
finner värdefull eller betydelsefull. Legitim makt är även den nära det indirekta slaget 
och tillfaller när maktinnehavaren har tilldelats makten. Den indirekta makten anses ha 
störst influens när det gäller grupper och individers anpassning för att passa in och bli 
socialt accepterad. (Solomon et al. 2010, s. 393ff) Dessa indirekta makter utövas, som 
tidigare nämnt, genom belöning eller bestraffning varför särskilt unga vuxna faller för 
denna sorts makt då deras identiteter enligt Eriksson (1985) formas av isolering eller 
intimitet. Det förefaller sig att isolering kan jämföras med exkludering ur grupp medan 
intimitet kan jämföras med acceptans. Då de indirekta makterna anses inneha störst 
verkan på unga vuxna, som studien ämnar undersöka, väljer vi att fortsättningsvis 
fokusera på de indirekta makterna. I avsnittet gällande influensprinciper kommer just 
influenser att diskuteras på en djupare nivå där de indirekta makterna inkluderas i 
somliga influensprinciper för att anknyta till studiens problemformulering: I vilken grad 
influerar unga vuxna i Sverige varandra till symbolisk konsumtion via sociala nätverk? 
	  
3.1.3 Att följa eller inte följa	  
 
Föregående avsnitt behandlade hur individer styrs under andra maktinnehavare på olika 
sätt. När individer ger efter för, eller möter, en grupps förväntningar och uppfattningar 
handlar individen under konformitet (Nationalencyklopedin, 2013b). För att förtydliga 
ytterligare, tar konformitet plats då en individ anpassar sig för att möta förväntningarna 
på hur jagen ska se ut och hur identiteten ska te sig, men även när referensgruppens 
handlingar anses motsvara verkligheten och därav imiteras handlingarna av individen då 
de verkar vara det korrekta beteendet. Kulturella faktorer på nationell nivå av påverkan 
på identiteten bidrar till konformitet (Eriksson, 1985) vilket vi menar kan jämföras med 
Jantelagen. Denna oskrivna regel har präglat den svenska befolkningen att inte stå ut ur 
mängden eller anta sig vara bättre än någon annan. Solomon et al. (2010, s. 396f) menar 
att även rädslan för att ha ett avvikande beteende kan leda en individ till konformitet, då 
denne undviker exkludering ur gruppen eller bestraffning av densamma. Konformitet 
kan även bero på värderingen av grupprelationen. Om denna värderas högt av individen 
handlar denne på ett tillfredsställande sätt för att bibehålla relationen till gruppen. 
Storleken av gruppen samt dess enhällighet påverkar högt då makten ökar med resultat 
av att det är svårare att stå emot många personers influenser än enbart en. (Solomon et 
al., 2010, s. 396f) Den sista anledningen till konformitet baseras på att individen ser att 
andra ska inneha höga tankar om denne, vilket vi menar är starkt kopplat till vad både 
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Goffman (1959b, s. 17) och Belk (1988) hävdar gällande att individer kompletterar det 
egna jaget och förlänger det med statusfyllda produkter som innehar en symbolisk 
mening för gruppen för att de ska se upp till individen. (Solomon, et al., 2010, s. 397; 
Goffman, 1959b, s. 17f; Belk, 1988) Motpolen till konformitet är anti-konformitet. 
Detta inträffar per definition då en individ medvetet visar ett motsträvande beteende till 
att ge efter för en grupp (Nationalencyklopedin, 2013a; Solomon et al., 2010, s. 400f).  
 
Somliga anstränger sig därmed för att inte falla in i samma konsumtionsbeteende som 
konformister. Istället är konsumtionsbeteendet det motsatta, att de inte gör vad som 
förväntas. Vår syn på dessa koncept är att både konformitet och dess motpol till stor del 
är i linje med nämnda definitioner. Dock uppfattar vi en skillnad när det gäller grupper 
och symboliska handlingar. För att en handling ska vara symbolisk krävs det en 
gemensam förståelse mellan involverade parter. Vidare, har anti-konformister då en 
gemensam symbolisk handling att inte agera så som andra grupper gör eller vissa 
individer i en grupp gör, vilket gör att vi anser att även anti-konformister handlar inom 
ramarna för vad som per definition är konformistiskt. 
	  
3.2 Symbolisk konsumtion 	  
 
Den symboliska konsumtionen uppstår när en produkt konsumeras som ett resultat av 
emotionella aspekter snarare än de funktionella aspekterna produkten primärt är ämnad 
att bistå konsumenten med (Belk, 1988). En produkt som konsumeras på grund av 
emotionella aspekter innehar symbolik, som konsumenten använder för att bli 
accepterad av sin respektive omgivning men även för att kunna visa upp sig som enskild 
individ samt sin status. De emotionella aspekterna kan vidare kopplas till viljan att 
konsumera, samtidigt som de funktionella aspekterna kan kopplas till behovet en 
konsument kan möta med en produkt. Denna typ av konsumtion är ett sätt att förbättra 
eller upprätthålla status och makt i en grupp eller i samhället, då konsumenten visar att 
denne har finansiella resurser för att unna sig olika produkter vilka innehar symbolik. 
(O’Cass & McEwen, 2004, s. 27; Witt, 2010, Baudrillard, 1998) 
 
Individer använder sig av dessa produkter, dessa symboler, för att kommunicera och 
uttrycka sig själva inför sin omgivning i form av det förlängda jaget, vilket är ett resultat 
av bekräftelsebehovet (Witt, 2010). De konsumerade symboliska produkterna blir ett 
socialt hjälpmedel som används och uppvisas för att bli accepterad av omgivningen 
(Bannister & Hogg, 2004, s. 852; Grubb & Grathwohl, 1967, s. 24). Även om individen 
konsumerar för acceptans, motiverar bekräftelsebehovet individen till att särskilja sig 
från mängden och bli uppskattad som en enskild individ (Witt, 2010, s. 17). 
Omgivningen och/eller referensgruppen, vilka har nämnts tidigare, påverkar individen 
om den innehar betydelse för individen. Det är av vikt att påpeka att individer inte alltid 
ser samma mening eller betydelser i vad produkter representerar, då varje individ har 
egna tolkningar av symboliken i produkter (De Chernatony & McDonald, 2003). Av 
denna anledning, för att konsumtion skall vara symbolisk, krävs det en gemensam 
förståelse mellan individen själv samt omgivningen om vad som anses vara värde- samt 
betydelsefullt. Detta resulterar slutligen i vilka symboliska produkter som konsumeras. 
(Witt, 2010, s. 24) 
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3.2.1 Olika sätt att konsumera symboliskt	  
 
Syftet med att konsumera symboliskt är sammanfattat att signalera och identifiera status 
samt att genom konsumtion av symboliska produkter, även kallat statusprodukter, bli 
socialt accepterad av omgivningen och utmärka den egna identiteten. Vidare kan 
symbolisk konsumtion delas in i två underkategorier; överdriven konsumtion och 
statuskonsumtion. 
 
Överdriven konsumtion definieras av Veblen (1899, 1965) som en handling där 
konsumtion av varor sker med syfte att signalera social status för andra, för att 
demonstrera välstånd samt för att särskilja sig från omgivningen som anses ha en lägre 
status och social position. Solomon et al. (2010, s. 475) definierar vidare överdriven 
konsumtion som individens åtrå att visa upp framträdande bevis över dennes förmåga 
att möjliggöra konsumtion av dyra symboliska produkter, vilket oftast är lyxmärken. 
Syftet blir därmed att använda de symboliska statusprodukterna för att kommunicera 
och demonstrera sin status samt att inflatera det egna egot, vilket till stor del grundar sig 
i ytlighet snarare än nödvändighet (Eastman et al., 1999, s. 43). De varor som 
sammankopplas med denna typ av konsumtionsbeteende är så kallade Veblen-varor 
vilka ofta är dyrare varumärken. Begäret och villigheten att genomföra konsumtion av 
sådana varor ökar tillsammans med prisnivån, trots att normala varor är likvärdiga och 
att mindre kostsamma substitut finns på marknaden. (Veblen, 1899, 1965; Eastman et 
al., 1999, s. 43) 
 
Statuskonsumtion är, till skillnad från den överdrivna konsumtionen som inflaterar och 
tillfredsställer egot, definierat som en process där motivationen grundas i en önskan om 
förbättrad social ställning. Vidare lyder definitionen att denna motivation driver 
individer mot produkter som symboliserar status för både individen själv men även för 
omgivningen. Syftet är att endast förbättra eller bibehålla status och inte att bevisa 
välstånd genom en överdriven konsumtion. (Eastman et al., 1999, s. 42) 
	  
3.2.2 Drivkrafter till symbolisk konsumtion	  
 
Status och makt är, som tidigare nämnt, en av de mest drivande faktorerna till 
konsumtion (Rucker & Galinsky, 2008, s. 257) och då även till den symboliska 
konsumtionen. Detta då motivationen är att förstärka eller förlänga identiteten inför sin 
omgivande referensgrupp (Belk, 1988; Goffman, 1959b, s. 17f), vilket har redogjorts 
för under tidigare avsnitt.  
 
Status har alltid varit en viktig faktor i våra samhällen och varje människa har sin plats i 
den samhälleliga hierarkin och även i de grupper som individen tillhör. Vad som ansetts 
vara statusfyllt har genom tidens gång utvecklats från att ha baserats på prestationer som 
i sin tur bringade synligt välstånd och högre position (Han et al., 2010, s. 18; De Botton, 
2004; Eastman et al., 1999, s. 43), till att välståndet i sig inte bringar status utan främst 
bevisen på välståndet. Bevis i form utav statussymboler som erhålles genom symbolisk 
konsumtion. (Veblen, 1899, 1965) Definitionen av status, benämningen av en individs 
ställning i en grupp eller en grupps ställning i samhället (Nationalencyklopedin, 2013d), 
är vidare en expression som förmedlar prestige, respekt eller självkänsla men även 
avundsjuka från andra (Donnenwerth & Foal, 1974, s 786; Eastman et al., 1999, s. 42). 
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Vidare kan produkter, beroende på dess värde i en specifik omgivning, vara 
statussymboler. Konsumenter köper, äger, använder och visar upp symboliska 
statusprodukter för att stärka självkänslan, presentera en idealisk bild av sig själva och 
för att uppnå de sociala relationer individen önskar att ha. (Goffman, 1959a; Belk, 1988; 
Eastman et al., 1999, s. 42) Statussymboler kategoriserar även konsumenter och 
signalerar statusen samt välståndet de har (Goffman, 1951, s. 295). Denna kategoriska 
signifikans statussymbolerna har medför att social position kan identifieras hos en 
individ (Goffman, 1951, s. 295), då den gemensamma förståelsen i en grupp blir synbar. 
Utöver denna kategoriska signifikans har även statussymboler en expressiv signifikans 
genom vilken statussymbolerna kan uttrycka individens identitet, åsikter, livsstil samt 
värderingar (Goffman, 1951, s. 295) och detta kopplar vi till en förlängning av jagen, då 
individen styrker sin identitet med ägodelar.  Det bör även tilläggas att statussymboler 
varierar beroende på social klass, ålder och kön samt att det förekommer individuella 
uppfattningar om statusymboler (O’Cass & McEwen, 2004, s. 29; McConnell et al., 
2012, s. 381f). 
	  
3.2.3 Sammanfattande modell över symbolisk konsumtion	  
 
Sammanfattningsvis gällande symbolisk konsumtion krävs det en gemensam förståelse 
för vad som anses vara symboliskt bland involverade parter. Den gemensamma 
förståelsen grundas i en önskan om och intresse för statussymboler vilket leder till 
möjligheten att konsumera för självhävdelse på ett mer effektivt sätt. (Eastman et al., 
1999, s. 43; Witt, 2010, s. 24) Detta resulterar i att individer är insatta i diverse 
varumärken som innehar betydande status och symbolik för omgivningen. Inom 
symbolisk konsumtion förefaller två typer av konsumtion; överdriven konsumtion och 
statuskonsumtion. De differentieras då överdriven konsumtion involverar köp av 
symboliska produkter som inflaterar egot och är statusfyllda bevis på välstånd. 
Statuskonsumtion baseras mer på den gemensamma förståelsen för symboliken samt att 
denna drivs av status, då motivationen är att förlänga jagen inför omgivningen. De 
följande identiteterna formas genom symboliska ägodelar i enlighet med vad som anses 
vara socialt accepterat. Detta sker för att inkluderas i grupper eller för att uppnå 
önskvärda relationer. (Goffman, 1959a; Belk, 1988; Eastman et al., 1999, s. 42) Detta 
tolkar vi är resultatet av bekräftelsebehovet vilket motiverar individerna till att påbörja 
köpprocessen av symbolisk konsumtion igen. 

 
Figur 2: Egen modell över symbolisk konsumtion och dess komponenter 
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3.3 Influenser 

I detta avsnitt redogörs Cialdinis sex influensprinciper på ett grundläggande sätt samt 
dess innebörd i en onlinekontext. Vidare kommer ett urval av dessa principer ske med 
tillhörande argument för vilka som kommer studeras och undersökas vidare i denna 
studie. Detta för att uppfylla syftet om att bringa en djupare förståelse för om och hur 
unga vuxna påverkas av samt påverkar varandra till symbolisk konsumtion via sociala 
nätverk. Vi har valt att presentera samtliga principer för att skapa en djupare förståelse 
för influenser, då dessa sker både interpersonligt samt genom externa faktorer så som 
vid kommunikation. Dessutom pekar den senaste forskningen på att det fortfarande bör 
utredas huruvida dessa influenser fungerar i en onlinekontext, vilket vi menar bidrar 
ytterligare till relevansen av att inkludera samtliga influensprinciper.  
 
En av de främsta forskarna inom området påverkan och influens, Robert Cialdini, har 
genom många års forskning identifierat sex grundläggande principer för hur influens 
och påverkan kan utföras. Dessa principer är sprungna ur grundläggande psykologiska 
principer som påverkar mänskligt beteende och innefattar en mängd olika metoder som 
kan användas för att påverka. (Cialdini, 2005, s. 12) De sex grundläggande principerna 
innefattar reciprocitet, förpliktelse och konsekvens, knapphet, auktoritet, sociala bevis 
samt sympati (Cialdini, 2005, s. 32, 67, 117, 162, 197, 223).  
	  
3.3.1 Reciprocitet	  
 
Reciprocitet är den influensprincip som är mest utbredd inom alla kulturer och 
behandlar de oskrivna regler som anger att individer ska återgälda det någon annan gjort 
för dem. Den verkar genom att företeelsen är djupt rotad och individer styrs att bli 
influerade av denna princip då ett allmänt förakt uppstår för den som tar utan att ge 
tillbaka. I det stora hela handlar principen om bytesprocesser och den påverkar enligt 
studier alla oavsett utbildning, samhällsklass och kön. (Cialdini, 2005, s. 32ff, 40) 
Denna princip behandlar inte endast fysiska varor, utan även utförandet av tjänster kan 
få individer att känna sig förpliktade att återgälda tjänsten genom tacksamhetsskuld, 
trots att de varken bett eller krävt tjänsten från början (Paese & Gilin, 2000, s. 88f) 
Cialdini (2005, s. 43) menar att detta innebär att individer känner skuld och förpliktelse 
att återgälda något trots att det från början inte fanns någon önskan om att mottaga 
något från deras egen sida. Vidare menar Cialdini (2005, s. 44) att det är känslan av 
förpliktelse att ta emot någonting som gör denna influensprincip så pass enkel att utföra, 
då detta minskar en människas möjlighet att själv välja vem denne skall stå i 
tacksamhetsskuld till. 
	  
3.3.2 Förpliktelse och konsekvens	  
 
Den andra principen, förpliktelse och konsekvens, är också en av de influensprinciper 
som bygger på djupt rotade beteenden hos individer. Förpliktelse och konsekvens 
handlar om att individer både önskar att vara, och även framstå som, konsekventa i sina 
handlingar. Anledningen till att denna influensprincip är verkningsfull beror på att den i 
de flesta fall anses vara socialt uppskattad, då en individ som inte agerar i enlighet med 
dennes ideal och ord kan uppfattas som förvirrad och därmed inte influera omgivningen 
i lika stor grad. Vidare kan förpliktelser också fungera som influensprincip eftersom de 
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kan anses starkt kopplade till självbilden och dessutom formandet utav den ideala 
självbilden. (Cialdini, 2005, s. 67ff, 83) 
 
3.3.3 Knapphet	  
 
Den tredje influensprincipen benämns knapphet. Individer blir lättare influerade att 
exempelvis konsumera eller agera när denne vet att det inom kort blir otillgängligt och 
chansen försvinner. I princip alla individer är mottagliga för denna princip, då regeln 
säger att ju mer sällsynt och ovanligt någonting är, desto mer attraktivt och värdefullt 
blir det att erhålla. I stort tycks individer lockas mer av tanken på att någonting kan gå 
förlorat än vad de kan erhålla för motsvarande värde. Studier har dessutom visat att ju 
mindre information som finns att tillgå om någonting, desto mer är individer benägna 
att vilja få mer information. Detta leder också till en mer positiv inställning till 
informationen som ges. (Cialdini, 2005, s. 224ff, 251) 
	  
3.3.4 Auktoritet	  
 
Att lyda de ”rätta” auktoriteterna är en lärdom individer får tidigt i livet, då 
auktoritetssystem är allmänt accepterat i samhället eftersom det skapar kontroll och 
struktur. Detta är en av anledningarna till att individer lätt blir påverkade och influerade 
av auktoriteter. Liknande de andra influensprinciperna eftersöks information av 
individer hos erkända auktoriteter för att få ledtrådar till vilket beteende som anses vara 
korrekt och hur agerandet ska ske i olika situationer. I barndomen ser individer till 
föräldrar och lärare, då uppfattningen är att de innehar större kunskap. I vuxen ålder är 
det andra individer som informationen eftersöks hos, så som arbetsgivare och politiska 
makthavare. Det de flesta auktoriteter har gemensamt är att de besitter makt att utdela 
både belöningar och straff, vilket driver individer till att bli influerade av dessa 
personers beteenden. Dock har det visat sig räcka med en skenbar auktoritet för att 
influens skall uppstå. Det automatiska beteendet som uppkommer gällande auktoriteter 
banar väg för det faktum att det endast krävs symboler som individer förknippar med 
auktoritet för att influens skall ske. Dessa symboler kan bestå av titlar, kläder och yttre 
prakt. Den yttre prakten är starkt sammankopplat med status samt ställning och betyder 
att det går att hävda auktoritet med hjälp av kläder, smycken och bilar. Auktoritet är inte 
endast en stark influensprincip som påverkar oss i hög grad, utan den har också en 
oförutsägbar påverkan på individer. Detta är ett faktum som enbart stärker dess influens 
då det är svårt att förutse hur individer agerar under interaktion med en auktoritet. 
(Cialdini, 2005, s. 203ff, 212ff) Vi har i tidigare avsnitt i detta kapitel redogjort för 
makt och dess påverkan på individers formande av identiteter samt 
konsumtionsbeteende, vilket vi även menar är starkt kopplat till denna influensprincip. 
	  
3.3.5 Sociala bevis	  
 
Den femte principen inom influensprinciperna behandlar sociala bevis, vilket innebär 
att individer avgör vad som är rätt och fel genom att studera och utvärdera vad andra 
individer anser är rätt och fel.  Detta gäller i princip alla situationer som individer står 
inför. Ledtrådar eftersöks i omgivningen för att finna vilket beteende som är rätt. Ju fler 
som utför ett visst beteende, desto större chans är det att det beteendet utvärderas som 
korrekt. Likväl betyder detta att när individer agerar i enlighet med de sociala bevis som 
uppfattas, kommer färre fel att begås. (Cialdini, 2005, s. 118ff) Influensprincipen 
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sociala bevis fungerar bäst under osäkra förhållanden men har också stor verkan när det 
råder likhetsomständigheter, det vill säga vid iakttagelse av någon i omgivningen som 
visar på liknande attribut (Cialdini, 2005, s. 118 f, 138), vilket även Festinger (1954, s. 
120) menar är det bästa förhållandet för denna princips verkan. Enligt Cialdini (2005, s. 
139) finns det extensiv forskning som pekar på att denna likhetsfaktor är avgörande 
gällande benägenheten att ta efter omgivningens beteende eller inte.  
 
Vi menar att denna influensprincip går att relatera till den influens som referensgrupper 
bidrar till. Eftersom denna princip fungerar bäst vid likhetsförhållanden, får dess 
koppling till referensgrupper och deras sociala influens en stor innebörd. Som tidigare 
nämnt kan en individs köpbeslut av en särskild produkt influeras av övriga 
referensgruppens preferens, med vilka individen har en social interaktion med (Park & 
Lessig, 1977, s. 102). Därmed blir sociala bevis en del av referensgruppens influens på 
många olika nivåer.  
	  
3.3.6 Sympati	  
 
Influensprincipen sympati är uppbyggd kring relationer och det är främst denna influens 
som uppkommer när individer känner och/eller tycker om någon. Anledningen till att 
individer tycker om någon kan vara många, men det bygger bland annat på det faktum 
att attraktiva individer besitter en fördel i sociala sammanhang. Attraktivitet har visat 
sig leda till föreställningar om den attraktiva individen i omgivningen som innefattar 
helt andra, icke utseenderelaterade, egenskaper, så som talang, ärlighet och intelligens, 
vilka gör det lättare för oss att tycka om individen i fråga. I de fall utseendet inte har en 
betydande avgörande faktor för sympati träder andra faktorer in. Som nämnt tidigare, 
inom andra influensprinciper, har faktorn likhet även en betydande roll inom 
sympatiprincipen.  (Cialdini, 2005, s. 162ff) Individer fattar tycke för andra i 
omgivningen som uppvisar liknande attribut och influeras därmed lättare av dessa 
individer. (Byrne, 1971 via Cialdini, 2005, s. 170). Ytterligare en avgörande faktor för 
sympati och dess influens bygger på smicker. Individer har visat sig bli oerhört positivt 
påverkade av att bli smickrade i form av komplimanger och uppmärksamhet (Cialdini, 
2005, s. 172). Byrne, Rasche och Kelley (1974, refererad i Cialdini, 2005, s. 172) fann 
att individer i regel tror på smicker och dessutom tycker om de personer som smickrar 
dem, även i de situationer då de är medvetna om att smickret i fråga förmodligen är 
falskt. En tredje avgörande faktor som är starkt kopplad till sympati och dess influens är 
kontakt och samarbete. Inställningen, och därmed sympati, till något avgörs till stor del 
i hur mycket tidigare kontakt som skett och därmed känner igen det. Denna sympati blir 
också ännu tydligare och mer influerande om kontakten som uppkommit skett genom 
positiva omständigheter, speciellt samarbete. En fjärde och sista avgörande faktor för 
sympati behandlar association, vilket betyder att individer lättare fattar tycke för någon 
om denne associeras med något annat som individen tilltalas av. (Cialdini, 2005, s. 
172ff, 195)  
 
Vi menar att det, precis som i ovanstående avsnitt, finns en tydlig koppling mellan 
referensgruppers influens på en individ och influensprincipen sympati. En 
referensgrupp är, som tidigare nämnt, en verklig eller imaginär individ eller grupp som 
anses ha signifikant relevans för den enskilde individens värderingar, ambitioner och 
beteende (Solomon et al., 2010, s. 384). Med andra ord har en referensgrupp stor 
influens på individer på många olika plan. Vi anser att influensprincipen sympati, med 
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sina olika avgörande faktorer, innehåller referensgruppernas makt och inflytande. Därav 
är denna influensprincip mycket aktuell för studien och dess syfte. 
 
3.3.7 Influensprinciperna online	  
 
Dessa sex grundläggande principer är framtagna i en verklighetskontext, det vill säga att 
influenserna inte är iakttagna i, eller möjligen justerade för, en onlinemiljö. Genom 
Internets och individers allt mer utbredda användning av detta verktyg, har dock en ny 
kommunikationskanal bildats. Detta innebär att det tillkommit ytterligare en kanal där 
möjligheten, eller risken, att bli influerad existerar i hög grad. Guadagno & Cialdini 
(2005, s. 91) Guadagno och Cialdinis (2005) forskning gällande skillnader i 
influensernas styrka i verklighetskontext till skillnad från onlinekontext kom fram till 
att onlineinfluenser i vissa fall fungerar likadant som i andra kontexter, medan de i vissa 
fall skiljde sig åt. Detta beror på olika faktorer, så som exponering mellan individen 
som influerar och den som blir influerad. Sammanfattande kom författarna fram till att 
influensprinciper som har en verkan på individnivå fungerar på ett liknande sätt i en 
onlinekontext, medan influensprinciper som bygger på interaktion mellan individer 
fungerar annorlunda i onlinekontexter än i verklighetskontexter. Auktoritet sägs ha 
mindre påverkan i en onlinekontext, medan exempelvis förpliktelse och konsekvens 
hade lika stor influens online som i en verklighetskontext. Författarna kom också fram 
till att det var främst tre av de sex influensprinciperna som blivit undersökta online; 
auktoritet, förpliktelse och konsekvens samt sympati, men menar också att mer 
forskning behöver utföras för att kunna dra några generella slutsatser kring vilken 
verkan influensprinciperna har online. (Guadagno & Cialdini, 2005) 
 
Guadagno et al. (2013, s. 57) utförde därför nyligen en studie som utredde huruvida 
influensprincipen sociala bevis samt sympati (i Guadagno et al:s studie benämnd 
”gillande”) fungerar i en onlinekontext. Studien fann att sociala bevis, liksom i andra 
kontexter också har en stor influens i en onlinekontext. Individerna i studien visade sig 
agera utifrån hur andra personer i den virtuella omgivningen agerade. Däremot visade 
det sig att influensprincipen sympati inte hade lika stor betydelse i den gjorda 
undersökningen. Forskarna menar att en av anledningarna till detta kan vara att 
influensagenten inte är lika framträdande i en virtuell kontext som i en 
verklighetskontext. (Guadagno et al., 2013, s. 57) 
 
3.3.8 Urval av aktuella influensprinciper 
 
Det bör påpekas att de grundläggande sex influensprinciperna är framtagna i en 
verklighetskontext, där personlig och verklig interaktion är närvarande. I de vidare 
studier som påtalats i detta avsnitt har interaktionen, och därmed influenserna, studerats 
i en kontext där de interagerande individerna i fråga inte främst har en personlig 
relation. Vi har valt att studera influenser i sociala nätverk, vilket är en virtuell 
mötesplats där vi anser att onlineinfluenser är applicerbara. I denna virtuella värld som 
Facebook erbjuder, ”umgås” och interagerar vi dock med personer som vi i de flesta fall 
är vänner eller bekanta med. Teorin säger därmed att det finns tusentals sätt och 
metoder som gör att individer blir influerade i verkligheten. Vidare påtalas det att de sex 
grundläggande influensprinciperna fungerar annorlunda i en onlinekontext, där 
exempelvis auktoritet hade mindre påverkan online än i en verklig interaktion. Sociala 
bevis har visat sig ha lika stor påverkan oberoende av verklig eller onlineinteraktion, 
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medan effekten sympati inte har lika stor påverkan, trots att sympati väcks. Individer 
har också visat sig bli känslomässigt influerade av andras aktiviteter på Facebook 
genom att känna att andra har bättre liv än de själva. Denna studies syfte är att skapa en 
djupare förståelse för om och hur unga vuxna påverkas av samt påverkar varandra till 
symbolisk konsumtion via sociala nätverk. Vi har valt att främst utreda huruvida 
influensprinciperna sociala bevis samt sympati påverkar de individer vi via intervjuer 
skall studera. Detta för att studien bygger på hur vänner kan påverka varandra till 
symbolisk konsumtion via uppvisande av densamma på dessa sociala nätverk. Som 
påtalat innan, handlar symbolisk konsumtion bland annat om ett upprätthållande och i 
vissa fall uppbyggnad av olika identiteter och tillfredsställande av den referensgrupp en 
individ vill tillhöra. Symbolisk konsumtion bygger därmed främst på identitetsskapande 
utifrån olika faktorer. Genom en utredning av influensprinciperna och dess innebörd har 
vi sett att det främst är sociala bevis samt sympati som bygger på inneboende 
individfaktorer, det vill säga jagen och följande identiteter. Vi har därmed valt att 
fokusera mindre på influensprinciperna reciprocitet, auktoritet, förpliktelse och 
konsekvens samt knapphet vid utformningen av intervjumallen, då vi finner dessa 
svårrelaterade till problemets utformning. Eftersom vi endast vill undersöka hur 
exponering av symbolisk konsumtion kan bidraga till densamma, finner vi det svårt att 
applicera influensprinciperna reciprocitet, auktoritet, förpliktelse och konsekvens samt 
knapphet på det valda området, då dessa i större utsträckning kräver mer verklig 
interaktion och bygger på verklig tvåvägskommunikation. Dock har vi valt att inkludera 
alla influensprinciper i teoriavsnittet, vilket gör att vi besitter kunskap om dem alla i de 
fall det skulle visa sig att någon av influensprinciperna vi först inte ansåg applicerbara 
kan bli aktuella. Detta val grundar sig även i att forskning inom området hävdar att 
ytterligare forskning krävs för att avgöra huruvida influens sker i en onlinekontext. 
	  
3.4 Social Media 	  
	  
3.4.1 Definition och användning	  
 
Sociala medier kan övergripande beskrivas genom begreppet användargenererat 
innehåll, vilket betyder att olika former av media officiellt är tillgängligt och skapat av 
slutanvändare (Kaplan & Haenlein, 2010, s. 61) Vidare kan dessa sociala mediers 
innehåll klassificeras i tre olika nivåer, vilka anger i vilket grad kommunikation och 
närvarande av slutanvändarna sker i dessa medier. Den lägsta nivån av sociala medier 
innehåller gemensamma projekt, så som den internetbaserade encyklopedin Wikipedia, 
samt bloggar där nivån för interaktion mellan användare är förhållandevis låg och där 
främst en envägskommunikation råder. Den andra nivån öppnar upp för större 
interaktion, kommunikation och närvarande, vilken benämns som innehållsgenererande 
virtuella samhällen eller sociala nätverk. I denna nivå ryms Facebook, där möjligheter 
att dela bilder, texter, filmklipp samt andra former av media finns. Dessutom finns stora 
möjligheter till personlig interaktion via mailfunktioner, meddelandefunktioner, 
chattfunktioner samt kommentarsfunktioner. Den högsta nivån av sociala medier 
innehåller virtuella spel och sociala världar som exempelvis World of Warcraft, vilka 
gemensamt försöker återskapa en verklig värld med verklig interaktion i en virtuell 
miljö. (Kaplan & Haenlein, 2010, s. 62) 
 
Sociala nätverk är oerhört populärt bland unga individer och Facebook är i dagsläget 
den dominanta aktören inom dessa sociala nätverk (Kaplan & Haenlein, 2010, s. 64, 
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Lipsman et al. 2012, s. 40). Enligt Facebook (2012) hade nätverket i december 2012 
över en miljard månadsaktiva användare. Vi har därför, med detta som grund, valt att ha 
Facebook som den sociala kontext som primärt undersöks i denna studie. Därmed är det 
nivå två och teorier kring dessa sociala nätverk som kommer att inkluderas i resterande 
del av detta teoriavsnitt gällande sociala medier. Enligt Kaplan och Haenlein (2010, s. 
63) är sociala nätverk applikationer som gör det möjligt för användare att kommunicera 
och anknyta till varandra genom egna, personliga profiler och därefter bjuda in personer 
som vänner, familj och kollegor att ta del av dessa personliga profiler. Profilerna kan 
innehålla filmklipp, ljudfiler, foton, bloggar och personlig information. Genom de 
personliga profilerna kan personer även chatta, skicka privata meddelanden samt 
kommentera andra användares profiler och dess innehåll. På Facebook kan även 
användare pryda sin personliga profil med statusuppdateringar som blir synliga för alla 
dennes kontakter, vilka kan innehålla ett specifikt antal tecken och används för att 
uppmärksamma andra användare av det som användaren själv önskar. Allt det en person 
vill att dennes vänner ska se blir synligt via en funktion kallad News Feed, eller på 
svenska Nyhetsflödet, och vice versa. En person har också möjligheter att kommentera 
allt som dennes vänner lägger upp. Användare kan dessutom välja att “gilla” material 
som publiceras på nätverket, vilket innebär en knapptryckning på en figur som 
illustrerar en tumme upp vilket uttrycker uppskattning för det som publicerats. 
(Facebook, 2013) 
	  
3.4.2 Den virtuella identiteten	  
 
Sociala nätverk är som tidigare definierat nätverk där individer interagerar med 
varandra på olika plan via personliga profiler. Den teoretiska referensramen har tidigare 
diskuterat individers olika identiteter, som bland annat skapas genom social kontext och 
omgivningens förväntningar. Genom de sociala nätverkens allt större användning och 
de virtuella interagerande plattformar de skapar, kan ytterligare en identitet identifieras 
hos individer idag. Detta är den virtuella identiteten, som behandlar de jag och den 
identitet som individer visar upp på sociala nätverk. (Hongladarom, 2011, s. 533) 
Hongladarom (2011, s. 546f) menar att den nya teknologin har visat sig ha en stor 
påverkan på den egna individen och identiteterna, vilket yttrar sig i att många individer 
konstruerat alternativa identiteter online. Denna företeelse påpekar även Chou et al. 
(2012, s.117), som hävdar att individer aktiva på sociala nätverk gärna förställer sig 
själva och sin identitet på dessa till det bättre genom att främst kommunicera positiva 
budskap på sin personliga profil. Bullingham & Vasconcelos (2013, s. 110) menar 
däremot att individer i en onlinekontext främst vill skapa en identitet som är sprungen 
och baserad på det verkliga jaget. I likhet med Chou et al. (2012) och Hongladarom 
(2011) menar dock Bullingham & Vasconcelos (2013, s. 110) att det finns en vilja att 
framhäva vissa utvalda egenskaper samtidigt som uppvisandet av andra personliga 
attribut minimeras, vilket tyder på att många personer online tar tillvara på möjligheten 
att förställa sin identitet i något avseende. 
	  
3.4.3 Kommunikation på sociala nätverk	  
 
Sociala nätverk används för att kommunicera med andra användare som väljs ut av 
användaren själv genom de personliga profiler som finns (Kaplan & Haenlein, 2010, s. 
63).  Förutom den personliga interaktion och kommunikation som sker mellan privata 
användare har även sociala nätverk blivit en framgångsrik och effektiv 
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kommunikationskanal för företag (Kaplan & Haenlein, 2010, s. 67). 
Varumärkesmarknadsföring på Facebook kan ske på olika sätt, bland annat genom att 
skapa egna sidor där företaget kan kommunicera med privatanvändare som väljer att 
gilla sidan (Lipsman et al., 2012, s. 40). Då fokus för denna studie är prioriterat för 
påverkan mellan unga vuxna individer kommer således dessa strategier för hur företag 
på ett direkt sätt påverkar privatanvändare och dess virtuella omgivning inte 
fortsättningsvis prioriteras. Det bör dock poängteras att när en privatanvändare väljer att 
interagera med ett företag via Facebook, syns dessa aktiviteter för andra som individen 
har en relation med på det sociala nätverket och de exponeras följaktligen av 
användarens interaktion med företaget på detta vis (Lipsman et al., 2012, s. 40). Katona 
et al. (2011, s. 441) menar att sociala nätverk har potential att bli en 
kommunikationskanal för word of mouth (WOM), vilket är en ryktesspridning av 
positiv karaktär.  
 
Den traditionella kommunikationsmodellen (Shannon, 1948, s. 6f) är förenklat 
illustrerad nedan och kan kort sammanfatta hur kommunikationen sker mellan 
mottagare och sändare av meddelandet på sociala nätverk. Ett meddelande skickas från 
en sändare genom en kommunikationskanal vilken innehåller brus till en mottagare. 
Meddelandet är kodat av sändaren och mottagaren måste avkoda meddelandet för att 
förstå innebörden av meddelandet. Processen är fram till denna punkt en 
envägskommunikation men blir en tvåvägskommunikation om mottagaren väljer att 
svara den ursprungliga sändaren med ett eget meddelande. Processen återupprepas då 
genom att ett nytt kodat meddelande skickas genom kommunikationskanalen med brus 
för att nå sändaren. (Shannon, 1948, s. 6f) 
 

	  
Figur 3: Kommunikationsmodellen (Shannon, 1948, s. 7) - tolkad och förenklad  

Appliceras denna modell i kontexten om sociala nätverk samt till problemområdet, om 
andras symboliska konsumtion influerar till vidare symbolisk konsumtion, menar vi att 
kommunikationsprocessen har betydelse. Syftet med att visa upp symbolisk konsumtion 
är att erhålla högre status, att stå ut eller skapa tillfredsställelse i gruppen, vilket också 
kan göras på det sociala nätverket. Detta baserat i bekräftelsebehovet som redogjorts för 
i tidigare avsnitt. Oberoende av vilken sorts kommunikation en användare anammar på 
sociala nätverk och utför är då den gemensamma förståelsen för vad som är symboliskt 
och statusfyllt grunden i kommunikationsprocessen gällande konsumtion på Facebook. 
Vår tolkning av dessa teorier är att om ingen gemensam förståelse för symboliken finns, 
blir det utmanande för mottagaren eller mottagarna att avkoda meddelandet från 
sändaren. Då kommunikation på sociala nätverk är ickeverbal krävs således förståelsen 
för att kommunikationsprocessen ska vara lyckad och fylla syftet med att kommunicera 
konsumtion på sociala nätverk. Finns det ingen förståelse riskerar sändaren att 
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meddelandet feltolkas vilket möjligen resulterar i en uteblivande feedback eller en icke 
tillfredsställande feedback. Således uteblir även bekräftelsen samt erkännandet av 
omgivningen och syftet fallerar då för sändaren. 
 
3.4.4 Övrig psykologisk påverkan på sociala nätverk	  
 
Förutom påverkan från vännerna på sociala nätverk gällande produkter och tjänster, 
finns det dessutom teorier som fastställer att sociala nätverk har andra influenser på dess 
användare. Det är möjligt för användare av sociala nätverk att erhålla en större kontroll 
över andras uppfattning om den egna individen genom att exempelvis kommunicera 
konsumtion om yttre prakt. Sociala nätverk är som tidigare nämnt uppbyggt på att 
användare designar personliga profiler genom information, bilder, texter, filmklipp med 
mera. Enligt Chou et al. (2012, s. 117) tenderar individer att presentera sig själva på 
Facebook på ett fördelaktigt sätt genom att smycka de personliga profilerna med bland 
annat positiva bilder och texter, vilket skapar en möjlighet att få kontroll över andras 
uppfattning av den egna identiteten. Chou et al. (2012, s. 119) menar att denna 
möjlighet att kontrollera uppfattningar resulterar i att individer aktiva på Facebook 
generellt sett upplever att andra har bättre liv och är lyckligare än de själva. Vidare kom 
forskningen fram till att detta sker särskilt när personer blir exponerade för individer de 
inte känner väl. Dessutom slog forskningen fast vid att ju mindre tid en person 
spenderade i verklig interaktion, det vill säga umgänge med vänner utanför sociala 
nätverk, desto större var sannolikheten att uppleva att livet var orättvist. 
 
Det är med andra ord ett faktum att interaktion online under den senaste tiden blivit en 
viktig komponent i sociala aktiviteter och dess influens på individer växer i takt med de 
sociala mediernas tillväxt (Wu et al., 2012, s. 246). Kommunikation sker således allt 
mer icke-verbalt genom de sociala medierna i form av bland annat text, bilder och 
filmklipp	  
	  
3.5 Teoretisk sammanfattning 	  
 
Vår syn på den teori som presenterats i detta kapitel förklaras sammanfattande i vår 
egenutvecklade modell presenterad nedan. Individer formar och utvecklar sina jag 
utifrån attribut de anser sig ha. Den medvetenhet de har gällande sina attribut, vilket är 
självuppfattningen, ligger till grund för den dominerande identitet individen har. Den 
eller de identiteter som individer sedan har kan de medvetet eller omedvetet anpassa och 
förlänga genom ägodelar och således även genom konsumtion som innehar symbolik. 
Denna symboliska konsumtion baseras på att det finns ett emotionellt värde, en vilja, 
för individen som prioriteras vid konsumtionsval av olika produkter. Den symboliska 
konsumtionen visas sedan upp för omgivningen av vänner, familj och bekanta på 
sociala nätverk med syfte om att styra deras uppfattning om individen själv. 
 
Modellen är utvecklad som en fortgående spiral utan en specifik ände då influens som 
en individ på sociala nätverk uppfattar kan spridas vidare till andra vänner i den sociala 
kontexten genom individens egna handlingar.	  
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Figur 4: Egen sammanfattande modell över den teoretiska referensramen 

Vi skall med denna studie besvara huruvida uppvisande av symbolisk konsumtion på 
sociala nätverk gör att influens sker och med detta påverkar andra individer till ett 
liknande beteende och om modellen sluts eller om den återupprepas på det sociala 
nätverket. Därmed skall vi vidare utreda huruvida en sändares meddelande i form av 
uppvisande av bevis av symbolisk konsumtion på sociala nätverk influerar mottagarnas 
jag och resulterar i en önskan eller handling att konsumera symboliskt. 
	  
Utifrån den teoretiska referensramen har vi, som uttryckt i modellen, utvecklat ett 
preliminärt händelseförlopp gällande hur influenser till symbolisk konsumtion kan 
komma att ske mellan unga vuxna via sociala nätverk. Denna modell kan komma att 
utvecklas beroende på analys av empirisk data och våra slutsatser. Med ett liknande 
upplägg av, och syn på, den teoretiska referensramenen har vi byggt upp intervjumallen 
för de semistrukturerade intervjuerna i tre teman; jagen, symbolisk konsumtion samt 
social media. Gällande influens har frågor beträffande dessa teorier vävts in i dessa tre 
teman, då det är detta studien ämnar undersöka med hopp om att fylla det identifierade 
forskningsgapet gällande influens på sociala nätverk. Detta val av uppbyggnad är 
kopplat till studiens deduktiva förhållningssätt och förklaras ytterligare i nästkommande 
kapitel.  
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4. STUDIENS GENOMFÖRANDE 	  
 
I detta kapitel presenteras hur vi praktiskt gått tillväga för att genomföra denna studies 
empiriska insamling. Kapitlet inleds med en presentation av urvalsprocessen av 
respondenter samt hur studien bedrivits ur etisk synpunkt. Därefter beskrivs det hur 
utformningen av intervjuguiden har gått till samt hur det praktiska genomförandet av 
intervjuer har skett. Kapitlet avslutas med en beskrivning gällande hur vi hanterat samt 
analyserat det insamlade materialet, liksom kritik mot primärkällor. 
	  
4.1 Urval av respondenter 	  
 
Vi har valt att genomföra vår studie på en grupp individer som valts ut genom 
variablerna livsstil, ålder, sysselsättning samt boenderegion. Respondenterna är i unga 
vuxna i åldern 20-25. Detta åldersspann valdes ut då individer i dessa åldrar enligt 
Nielsen (2009) är allra mest aktiva på sociala medier. Vi har även valt det nämnda 
åldersintervallet då vi sökt respondenter som har någon form av egen disponibel 
inkomst. Detta kan vara studielån eller arbetsinkomst, eller i vissa fall en kombination 
av båda. Därmed har exempelvis arbetslösa inte blivit representerade inom urvalet. Vi 
menar dock att en person utan disponibel inkomst inte kunnat bidraga med så riklig 
information som möjligt gällande området symbolisk konsumtion, då dennes resurser 
kan anses starkt begränsade. Vi är medvetna om att det finns indirekta konsumenter 
inom olika grupper, men har i denna studie valt att enbart använda oss utav direkta 
konsumenter med egen bestämmanderätt över resurser då det är konsumtion vi ämnar 
utreda. Vi har vidare valt att undersöka en grupp av respondenter som har en så pass 
olik livsstil som möjligt, för att på så sätt kunna få en förståelse för om det eventuellt 
återfinns skillnader beroende på dessa variabler. Då studiens syfte är att skapa en 
djupare förståelse för om och hur unga vuxna påverkas av samt påverkar varandra till 
symbolisk konsumtion via sociala nätverk och inte att få ett generaliserbart resultat som 
är representativt för en hel population, anser vi att detta urval inte påverkar studien på 
ett negativt sätt. Vi strävade efter att få ett urval av lika många män som kvinnor. Det 
slutgiltiga urvalet består dock av 60 % kvinnor och 40 % män, då sjukdom i slutskedet 
av datainsamlingperioden hindrade en manlig respondent från att deltaga. För att så 
effektivt som möjligt lösa den uppkomna situationen valde vi att ta in en ny respondent, 
vilket blev en kvinna. Efter utförd analys av materialet har vi dock inte upplevt några 
negativa effekter av denna förändring. Vidare har studiens urval skett inom vår 
bekantskapskrets. Vi har valt att söka oss till individer inom vår bekantskapskrets då vi 
anser att ett sådant urval är det som är mest aktuellt för studiens syfte, att skapa en 
djupare förståelse för om och hur unga vuxna påverkas av samt påverkar varandra till 
symbolisk konsumtion via sociala nätverk. Vi hävdar detta eftersom vi på förhand 
innehar vetskap gällande dessa personers aktivitet på Facebook samt att vi genom vår 
bekantskap kan ställa djupare frågor och framför allt få djupare och mer utförliga svar 
på det vi frågar efter.   
 
Vi anser dock att detta urval behöver utvärderas utifrån de negativa aspekter som vår 
bekantskap kan medföra. Som nämnt i teorikapitlet kan individer besitta multipla 
identiteter och dessa kan bland annat skapas för att tillfredsställa en viss referensgrupp. 
Vi menar att vi inte säkert kan avgöra huruvida vår bekantskap har påverkat 
respondenternas svar i en viss riktning, men har ingen anledning att tro att 
respondenterna på i något avseende har önskat vinkla sina svar. Vi har varit noggranna 
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med att påpeka att det är deras egna svar vi är intresserade av och har även i så stor mån 
som möjligt förklarat att delar av det som en individ känner och upplever bygger på 
naturliga och medfödda mekanismer, exempelvis bekräftelsebehovet. Vi hävdar därmed 
att de negativa aspekter som kunnat uppkomma på grund av vår bekantskap har blivit 
utvärderade i den mån det är möjligt, samt att förebyggande arbete för detsamma har 
utförts av oss under datainsamlingens gång. Som vi ytterligare nämner studiens avsnitt, 
kritik mot primärkällor, har vi handlat i god tro gällande den information vi fått av 
studiens respondenter. 
 
Genom ovanstående står det därmed klart att det är vår egen bedömning som i högsta 
grad har styrt urvalet av respondenter. Denna form av urval kallas för icke-
sannolikhetsurval, vilket betyder att urvalet fåtts fram genom metoder som inte är 
slumpmässiga och att vissa personer haft större möjlighet att inkluderas i urvalet än 
andra (Bryman & Bell, 2005, s. 111). Vidare kan studiens urval betraktas som ett 
subjektivt urval. Ett subjektivt urval är ett urval som i princip handplockas för den 
aktuella studien. Det subjektiva urvalet blir aktuellt då forskaren i fråga redan besitter 
en viss kännedom om de individer som skall undersökas och utifrån denna kännedom 
medvetet väljer ut de personer som forskaren själv anser kan bidraga med mest 
värdefull data. (Denscombe, 2009, s. 37f) Vi har valt att i vår bekantskapskrets välja ut 
de personer som vi anser är mest relevanta för studiens syfte, att skapa en djupare 
förståelse för om och hur unga vuxna påverkas av samt påverkar varandra till symbolisk 
konsumtion via sociala nätverk, och därför anser vi att det subjektiva urvalet är bäst 
lämpat för att undersöka det studien syftar svara på. Dessutom poängterar Holme och 
Solvang (1997, s. 104) att det är av vikt att personerna som väljs ut för att deltaga i en 
kvalitativ studie besitter kunskap om det som undersöks. Vi menar att vi, genom det 
subjektiva urval som utförts, har kunnat säkerställa respondenternas relevans gällande 
kunskap, då vi på förhand kunnat välja ut personer som vi vet är aktiva på sociala 
nätverk samt använder dessa dagligen och därmed besitter en kunskap inom detta 
område. Däremot har inte respondenternas kunskap gällande symbolisk konsumtion och 
dess betydelse nämnvärt kunnat säkerställas innan intervjuerna genomfördes. Dock har 
vi förklarat dess innebörd innan, och ibland även under, intervjutillfället vilket har gjort 
att respondenterna fått en övergripande förståelse för dessa begrepp. 
 
Med bakgrund i studiens syfte och forskningsansats anser vi att ett icke-
sannolikhetsurval och vidare ett subjektivt urval är motiverat. Bryman och Bell (2005, 
s. 111) påpekar att ett en icke-sannolikhetsbaserad urvalsmetod kan bidraga till skevhet 
i studien, som betyder att det inte är representativt. Vi hävdar dock, eftersom den 
forskningsansats som valts är kvalitativ och eftersom målet med studien är att skapa 
djupare förståelse snarare än att kunna generalisera resultaten, att denna skevhet inte är 
ett problem för studiens relevans. Vidare menar Denscombe (2009, s. 37f) att ett 
subjektivt urval kan vara till fördel för en studie då möjligheten att koncentrera sig på 
personer som kommer att uppvisa en bredare variation, och på det sättet i högre grad 
kunna belysa den valda forskningsfrågan, blir större. Dock krävs att forskaren med goda 
grunder kan anta att de handplockade respondenterna kan vara avgörande för studien 
(Denscombe, 2009, s. 37f). Vi menar att vi, genom att välja respondenter från vår 
bekantskapskrets som vi besitter information om, har goda möjligheter att därför välja 
ett urval som är aktuella för studiens forskningsfråga.  
 
Vi strävar efter kvalitet snarare än kvantitet gällande både genomförande av intervjuer 
samt vidare analys av dessa, vilket gjorde att urvalets storlek bestämdes till 10 personer. 
Denscombe (2009, s. 52) menar att en liten storlek på urval vid kvalitativa 
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undersökningar stämmer bra överens med den karaktär som kvalitativa data har. Detta 
påpekar även Holme och Solvang (1997, s. 78), som menar att den kvalitativa 
forskningen kännetecknas av få respondenter som kan bidraga med omfångsrik 
information. Vid användning av sannolikhetsurval, som oftast används vid kvantitativa 
undersökningar, bör urvalet bestå av absolut minst 30 stycken respondenter 
(Denscombe, 2009, s. 51). Trost (1997, s. 109f) menar vidare att storleken på urvalet 
ska kunna ge riklig information och dessutom vara möjlig för forskarna att överblicka 
och bearbeta. Vi har därför valt att intervjua 10 personer utifrån vår uppskattning av 
möjligheter att på ett kvalitativt sätt kunna genomföra intervjuerna samt analysera dess 
innebörd. När dessa intervjuer utförts upplevde vi dessutom att teoretisk mättnad var 
uppnådd, då vi såg samband mellan respondenternas resonemang och svar. Vi menar 
därför att ytterligare intervjuer hade bidragit med liknande resonemang som inte 
uppbringat större förändringar i den senare empiriska analysen.  
 
 
4.2 Forskningsetik 	  
 
Forskning som bedrivs måste innehålla en balans mellan den nytta som den förväntas 
resultera i och den individpåverkan som kan ske vid datainsamlingen, varför det är 
viktigt att forskningsprojekt på alla nivåer överväger forskningsetiska aspekter. För att 
säkerställa att studiens respondenter inte på något sätt lider skada av dess genomförande 
och publicering har vi utgått från fyra övergripande etikregler skapade av 
vetenskapsrådet, vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
samt nyttjandekravet. (Patel & Davidson, 2011, s. 62f) 
 
Respondenterna, medverkande i denna studie, fick i samband med förfrågan om att 
delta även information om studiens syfte. I samband med detta informerade vi även 
respondenterna om att den information de lämnar i samband med intervjuerna endast 
kommer att användas för denna studie. Respondenterna blev till det också informerade 
om att uppsatsen i sin helhet är en offentlig handling som publiceras efter godkännande 
och därmed blir tillgänglig för allmänheten. De intervjuer som hölls inleddes även med 
att informera respondenterna om att de inte på något sätt är tvingade att svara på 
frågorna. Vidare har vi säkerställt att alla våra respondenter och deras uppgifter 
behandlats konfidentiellt genom att använda fingerade namn när respondenterna 
benämns i studien. Även personuppgifter samt insamlat material har förvarats så att 
obehöriga inte kunnat ta del av dessa. Med stöd av ovanstående menar vi att studiens 
genomförande uppfyller vetenskapsrådets krav och att vi genom denna säkerställning 
kan hävda att god etisk hänsyn har tagits till de medverkande respondenterna.  
 
4.3 Utformning av intervjuer 	  
 
Målet med de genomförda intervjuerna var att få så uttömmande och omfångsrik 
information som möjligt kring det valda ämnesområdet, för att på så sätt kunna skapa en 
djupare förståelse för detsamma. Vi har därför valt att använda oss av kvalitativa 
intervjuer, som enligt Bryman och Bell (2005, s. 361) kännetecknas av att fokusera på 
de intervjuades ståndpunkter, att flexibelt kunna röra sig i olika riktningar under 
intervjun samt ge möjligheten för respondenten att ge fylliga och detaljerade svar. 
Vidare menar Patel och Davidson (2011, s. 82) att kvalitativa intervjuer används för att 
identifiera egenskaper och beskaffenheten hos något, vilket bland annat kan vara att 
samla in uppfattningar om ett fenomen. Vi menar att denna studies syfte gynnas av den 
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kvalitativa intervjuns utformning och syfte, vilket är anledningen till valet av 
densamma.  
 
Det finns vidare två huvudinriktningar inom den kvalitativa intervjun, vilka är 
ostrukturerade samt semistrukturerade intervjuer. Den ostrukturerade intervjun innebär 
att forskaren använder sig av vaga minnesanteckningar under intervjun och intervjun 
liknar mer ett samtal snarare än en intervju. Vid en semistrukturerad intervju använder 
sig ofta forskaren av en intervjumall som behandlar olika teman. Dock behöver frågorna 
i intervjuguiden inte följa en viss ordning och stora möjligheter finns att frångå den, 
både för forskaren att ställa följdfrågor men också för respondenten som är mycket fri 
att utforma svar på sitt eget sätt. (Bryman & Bell, 2005, s. 363) Denna studies 
förhållningssätt är deduktivt och syftet är att undersöka huruvida unga individer i 
Sverige influerar varandra till symbolisk konsumtion via sociala nätverk. Eftersom vi 
genom det deduktiva förhållningssättet valt att utgå från teorier för att utifrån dessa 
undersöka det valda problemet, anser vi att semistrukturerade intervjuer är att föredra. 
De semistrukturerade intervjuerna tillåter oss att strukturera våra frågor så att de följer 
den teoretiska mall vi utgår ifrån men lämnar samtidigt rum för följdfrågor och öppna 
svar, vilket vi anser är önskvärt för att uppnå studiens syfte.  
 
Kvalitativa intervjuer bör, som tidigare påpekat samt enligt Patel och Davidson (2011, 
s. 81), ge utrymme för respondenten att svara med egna ord. Intervjumallen vi använt är 
utformad av ett antal huvudfrågor som innehåller följdfrågor vilka är anknutna till 
huvudfrågan. Frågorna är utformade för att kunna resultera i så uttömmande svar som 
möjligt. Bryman och Bell (2005, s. 369) menar att den kvalitativa intervjuguiden bör 
bestå av frågor som underlättar svar på studiens frågeställning, inte är ledande samt 
utformade så att de är lättförståeliga för respondenterna. Vidare menar Bryman och Bell 
(2005, s. 369) att det är av stor vikt att sätta sig in i respondentens generella 
bakgrundsinformation som behandlar exempelvis ålder, men även annan mer specifik 
bakgrundinformation som behandlar individens relation till undersökningens 
sammanhang. Vi har tagit till fasta på detta genom att inleda alla intervjuer med en kort 
bakgrundsbeskrivning av respondenten, för att sedan övergå till öppna frågor som 
anknyter till studiens teoretiska del. För att säkerställa förståelsen för frågorna utfördes 
en pilotintervju med en person som befinner sig i samma åldersspann som våra 
respondenter och som vi i övrigt anser går att jämställa med de respondenter som ingår i 
studien. Denna pilotintervju gav oss indikationer på frågor som eventuellt var 
svårförstådda, ledande eller tvetydiga och vi fick möjligheten att rätta till de oklarheter 
som fanns i intervjumallen innan de verkliga intervjuerna tog sin början. Dessutom 
genomfördes pilotintervjun med en person som ingen av oss var bekanta med, vilket vi 
anser positivt eftersom vi kunnat jämföra denna obekanta persons svar med de svar vi 
sedan fått från studiens respondenter. Vi har vid genomgång av intervjuer som gjorts 
sett tydligt att ju närmare vi stått individen, desto mer uttömmande och djupgående svar 
har vi fått ta del av. Vi har därmed kunnat säkerställa att betydelsen av att 
respondenterna varit våra bekanta endast har varit positiv. 
 
Bryman och Bell (2005, s. 369) menar att en intervjumall bör vara organiserad utifrån 
aktuella teman. Vi har valt att dela upp intervjumallen i tre avsnitt som berör specifika 
teman kopplade till teorin, vilka är jagen, symbolisk konsumtion samt sociala medier. 
Influenser och dess principer finns inte i ett eget avsnitt då vi anser att influensprinciper 
på mest effektiva sätt kunde utredas inom de andra avsnitten, indirekt. Detta betyder att 
influenser inte heller finns representerade i kapitlet Empiri. Istället kommer analysen 
innehålla huruvida influenser sker med stöd i de svar som respondenterna uppgivit i 
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intervjumallens tre teman. Eftersom teorierna, som tidigare visat i vår egen teorimodell, 
är starkt kopplande till varandra och i somliga fall går in i varandra förekommer det 
dock ibland frågor inom ett visst avsnitt som likväl kunnat placerats i något av de andra 
avsnitten. Detta är dock ingenting som vi i efterhand anser har påverkat 
intervjuförfarandet eller strukturen på de intervjuer som genomförts. Intervjumallen i 
sin helhet finns att tillgå i appendix 1. 
 
De avsnitt som intervjuguiden består av är som tidigare nämnt jagen, symbolisk 
konsumtion samt sociala medier, vilket är avsnitt som är direkt kopplade till studiens 
teoretiska referensram och dess innehåll. Dessutom börjar varje intervju med 
bakgrundsfakta om respondenten. Bryman och Bell (2005, s. 369) menar att 
bakgrundsinformation bör samlas in då det är viktigt att kunna sätta svaren i en kontext. 
Detta, i kombination med att vi anser det lämpligt att inleda intervjuer med lite enklare 
och lättare frågor för att få respondenten bekväm, gjorde att vi valde att inleda alla 
intervjuer med dessa frågor. 
 
Därefter följer första avsnittet av intervjumallen, som innehåller frågor om jagen och 
identiteter. Detta avsnitt placerades först då vi anser att det är en naturlig fortsättning på 
den information som respondenten i föregående bakgrundinformation fått förklara och 
beskriva. Frågorna i detta avsnitt är kopplade till jagen och identiteter samt vikten av 
grupptillhörighet. Somliga av dessa frågor är djupa och personliga, vilka möjligen kan 
uppfattas som känsliga och utlämnande. Dock påpekar vi att inga av frågorna är 
obligatoriska utan frivilliga att besvara. Andra avsnittet som därefter följer behandlar 
symbolisk konsumtion, där respondenten får förklara sitt konsumtionsmönster samt 
frågor som kan kopplas till den symboliska meningen av respondentens 
konsumtionsmönster. Det slutliga avsnittet behandlar respondentens användning av 
sociala medier och frågor anknutna till teorierna om sociala medier ställdes. Det är 
därmed studiens teoretiska referensram som fått styra utformningen av frågorna. Detta 
kan leda till att andra faktorer som möjligen kan ha betydelse inte tas i beaktning, då det 
deduktiva förhållningssättet förutsätter att forskaren utgår från befintlig teori. Vi har 
dock, som tidigare nämnt, valt att använda öppna frågor för att respondenten ska ha 
möjlighet att uttrycka åsikter även utanför den teoretiska referensramens uppbyggnad i 
de fall respondenten ansett det viktigt. I efterhand har vi upplevt att respondenterna i de 
flesta fall kunnat vara väldigt fria i sina svar och detta ser vi som positivt, då det pekar 
på att frågorna inte varit ledande samt att faktorer utanför den teoretiska referensramen 
har kunnat föras på tal i de fall respondenten önskat. Dessutom har ingen respondent 
utnyttjat sin rätt att avstå från att svara på någon fråga, vilket vi menar påvisar att 
respondenterna inte upplevde dem som utlämnande då de med lätthet kunde diskutera 
frågorna genom hela intervjun.  
 
4.4 Intervjuförfarande 	  
	  
4.4.1 Intervjuarens roll	  
 
Vid en kvalitativ intervju skapas samtalet av både intervjuaren och intervjupersonen. Av 
denna anledning är det av stor vikt att intervjuaren har förmågan att få intervjupersonen 
att inte känna sig hämmad. (Patel & Davidson, 2011, s. 82). Vi har valt att dela upp 
huvudansvaret för intervjuerna mellan oss, eftersom vi anser att en situation där två 
personer intervjuar en ensam person kan upplevas hämmande. För att undvika att 
respondenten på något sätt känner sig i underläge har vi därför valt att låta den ena av 
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oss inta en mer passiv och observerande roll, medan den andre förde intervjun. Då vi 
valt att intervjua bekanta till oss själva, anser vi att förutsättningar för förtroende mellan 
oss och respondenterna till viss del har funnits innan intervjutillfället genom vår 
bekantskapsrelation. Detta är något vi ser som positivt och vi menar att denna relation 
kan ha bidragit till att skapa öppenhet samt ärlighet och därmed också kunnat bidraga 
till att minska en eventuell hämmande effekt. För att minska eventuella snedvridningar i 
svaren som kan uppkomma på grund av vår bekantskapsrelation, har vi valt att den som 
intervjuar respondenten skall vara den som känner individen i fråga minst. Vidare har 
vi, oberoende av vår bekantskapsrelation, alltid startat intervjuerna med inställningen att 
vara på ödmjuka som möjligt inför vår respondent. Vi har dessutom informerat 
respondenterna om att de aldrig behöver känna sig tvingade att svara på någon fråga 
som vi ställer och även uppmuntrat respondenterna att fråga om någonting gällande 
frågorna eller intervjuförfarandet är oklart. När vi uppfattat att respondenten inte förstått 
en fråga har vi försökt att omformulera den och i de fall som det varit tydligt att 
respondenten haft svårigheter att svara har vi lämnat frågan obesvarad. Detta för att dels 
inte skapa en tvingande stämning, men även för att vi anser att framtvingade svar kan ha 
mindre relevans och verklighetsförankring än naturliga svar. 
 
Vid en hermeneutisk inriktning spelar intervjuarens förmåga till medkänsla en viktig 
roll eftersom avsikten är att skapa förståelse för individen. Detta betyder att intervjuaren 
har möjlighet att ge exempel från egna erfarenheter kring fenomenet. (Patel & 
Davidson, 2011, s. 84f) Vi har valt att i första hand försöka guida våra respondenter 
genom intervjun utan att ge för tydliga exempel. Detta för att inte påverka 
respondentens svar i någon riktning, men då vi upplevt det tydligt att ett exempel 
positivt kunnat bidraga till svaret har vi valt att göra detta. Genom den hermeneutiska 
verklighetssyn studien har, har vår roll därför inte enbart inneburit att lyssna utan även 
att deltaga, vilket vi anser gynnat studiens syfte. Vi håller därför med Patel och 
Davidson (2011, s. 85) gällande det faktum att interaktion av detta slag kan berika 
intervjun. Patel och Davidson (2011, s. 83) hävdar vidare att en bra intervjuare är påläst 
och besitter förkunskaper inom det ämne som skall studeras. Vi har, förutom 
instudering av den teori som intervjun baserats på, övat på de frågor som skulle ställas 
för att få ett flyt genom intervjuerna. Dessutom utfördes, som tidigare nämnt, en 
pilotstudie i vilken vi förutom att få tips om förbättringar gällande mallen även fick 
sätta våra kunskaper gällande både teorier och intervjumallen på prov. Att utföra en 
pilotintervju är även något Patel och Davidson (2011, s. 83) pekar ut som ett bra sätt att 
förbereda de slutgiltiga intervjuerna på. 
 
Vi anser att det i efterhand inte varit några problem för oss att närma oss respondenterna 
samt att det inte varit några problem att få respondenterna att svara på de frågor vi 
ställde. Dock har vi upplevt att ju närmare vi stått intervjupersonen i fråga, desto 
djupare och mer utförliga svar har vi erhållit. Det bör dessutom tilläggas att det är första 
gången som båda författarna har utfört intervjuer av detta slag. Detta har inneburit att vi, 
allt eftersom fler intervjuer utförts, blivit säkrare och säkrare i våra roller och även 
kunnat ta lärdom av intervjuer som redan genomförts. Vi anser inte att detta har 
påverkat resultaten nämnvärt, men vill ändå påpeka att vi som intervjuare har utvecklats 
under tidens gång och att detta i sin tur kan ha påverkat hur väl intervjuerna har 
genomförts. 
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4.4.2 Praktiskt genomförande av intervjuer	  
 
Vi har vid alla intervjutillfällen använt den intervjumall som återfinns i appendix 1 för 
att säkerställa att alla ämnen och frågor vi ansett viktiga behandlas. Som tidigare nämnt 
har vi valt att dela upp intervjuerna mellan oss, där en av författarna haft en mer 
observerande och passiv roll. Denna person har också haft ansvar för att föra 
anteckningar kring huruvida alla områden i intervjumallen har behandlats under 
intervjun, vilket vi ser som en ytterligare kontroll för att relevant material samlas in. 
Den observerande parten har dock haft möjlighet att bryta in i intervjun för att ställa 
följdfrågor, vilket även har gjorts. Trots detta har målsättningen alltid varit att ge 
respondenten så fritt spelrum som möjligt för att utförligt och uttömmande kunna svara 
på de frågor som ställs. Vi är dock medvetna om att de följdfrågor som ställts kan ha 
påverkat svaren i en eller annan riktning, vilket vi också tagit hänsyn till i den empiriska 
analysen genom att vid genomgång av empirin resonera kring huruvida följdfrågan 
påverkat respondenten märkvärt eller ej. I början av varje intervju bad vi om 
respondenternas tillstånd att spela in samtalet, vilket vi i alla fall också fick. En 
bandspelares närvaro kan enligt Patel och Davidson (2011, s. 87) påverka de svar 
intervjuaren får i form av att respondenterna gärna inför ljudupptagningen gärna vill 
framstå som logiska och förnuftiga. Vi har dock informerat respondenterna om att den 
mest värdefulla information de kan bidraga med är just deras egna upplevelse, åsikter 
och tankar. Vidare anser vi att fördelarna av en bandinspelning överväger nackdelarna, 
då vi finner det svårt att enbart använda oss av anteckningar och minne när vi senare 
skall analysera insamlad data.  
 
Insamlingen av data pågick under cirka två veckor. Intervjuerna har i genomsnitt pågått 
i 60 minuter, med undantag som vi sett främst beror på respondentens möjlighet och 
vilja att uttrycka sig utförligt. Den kortaste intervjun tog 45 minuter, den längsta en 
timme och 45 minuter. Vi var dock beredda på detta, då vi är medvetna om att den 
kvalitativa intervjun, och därmed samtalet inom denna, kan ta olika former. Oberoende 
av hur lång tid intervjuerna har tagit har vi vid avslutandet av samtliga ansett att de 
behandlat intervjumallens samtliga ämnen och även bidragit med lika mycket relevant 
fakta. Samtliga intervjuer utom två har skett hemma hos Henny eller Katrin. I den första 
kontakten med respondenterna var vi öppna för att de i så stor utsträckning som möjligt 
skulle få vara med och påverka intervjuplatsen. Vi har dock varit noga med 
att intervjuerna ska genomföras avskilt där yttre element inte kan störa i form av buller, 
sorl eller liknande. Därför följde det naturligt att vi bjöd hem respondenterna till våra 
egna hem där vi kunde garantera en störningsfri miljö. Efter slutförd intervju erbjöds 
respondenterna fika som dels tack för hjälpen men även för att ge respondenten tid och 
möjlighet att kunna ställa ytterligare frågor och samtala. En intervju utfördes dock i ett 
avskilt rum i en offentlig byggnad, då detta passade respondenten i fråga bäst. En 
intervju skedde dessutom via telefon med endast en av författarna närvarande. 
Författaren upplevde dock inte att intervjun över telefon hämmade svaren hos 
respondenten. Vi är dock medvetna om att ansiktsuttryck eller liknande har gått 
förlorade i denna intervju, men anser trots detta att respondenten svarat utförligt och 
noggrant på de frågor som ställts. Vid transkribering av denna, gjordes bedömningen att 
intervjun var genomförd på ett tillfredsställande sätt trots det något avvikande 
tillvägagångssättet. Avsaknaden av den ena författaren anser vi inte påverkade denna 
intervju nämnvärt, då de svar som erhölls var lika utförliga samt relevanta som vid 
resterande intervjuer då båda författarna var närvarande. 
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4.5 Kritik mot primärkällor 	  
 
Denna studie är utförd med en kvalitativ inriktning och således är det de intervjuade 
respondenterna och deras uppfattning om det studerade som utgör primärdata i studien. 
För att säkerställa respondenternas möjlighet att ge rikligt med information och därmed 
kritiskt granska och ifrågasätta insamlad fakta, har vi valt att använda oss av Jacobsens 
(2002, s. 359) fyra kriterier för huruvida insamlad information är relevant, vilka är 
närhet, kunskap, vilja samt kontexten.  
 
Bedömningsgrunden närhet innebär att respondenten kan referera, resonera och 
reflektera kring händelser som individen själv i fråga har varit med om. Då detta 
uppfylls kan respondenten anses vara en förstahandskälla kring information gällande det 
som skall studeras. Vidare innebär bedömningsgrunden kunskap att respondenten 
besitter rikligt med information kring det studien skall studera. Vilja innefattar 
respondenternas vilja och önskan att bidraga med rikliga och ärliga svar på de frågor 
som ställs. Slutligen behandlar kontexten intervjusituationen och huruvida val av plats 
för intervjun kan ha inverkat på respondentens svar i form av hämningar eller andra 
faktorer. (Jacobsen, 2002, s. 359) 
 
Vi menar att bedömningsgrunden närhet är uppfylld i samtliga intervjuer. Dels eftersom 
respondenterna redan på förhand blev utvalda utifrån vår kunskap om deras involvering 
i sociala nätverk, dels för att de svar respondenterna lämnat inte på något sätt visar 
tecken på att de inte besitter förstahandsinformation av det studerade ämnet. 
Bedömningsgrunden kunskap behandlar som tidigare nämnt respondenternas kunskap 
inom det ämne som skall studeras. Vi har efter genomgång av utförda intervjuer och 
dessutom även under intervjutillfällena noterat att flera av respondenterna har haft svårt 
att uttrycka och i vissa fall relatera till området symbolisk konsumtion. Därmed kan det 
anses att respondenterna möjligen inte haft rikligt med kunskap inom detta område. Vi 
har dock exemplifierat och förklarat dessa begrepps innebörd innan eller under 
intervjuers gång. Dessutom valde vi, som tidigare nämnt, att ställa öppna frågor som 
kan utveckla resonemang hos respondenten. Vidare har intervjumallen inkluderat frågor 
gällande respondenternas uppfattning om vad status är, vad märkesprodukter har för 
betydelse och likande. Detta gör att vi, trots respondenters eventuella bristande kunskap 
inom området symbolisk konsumtion, på ett tillfredställande sätt ändå kunnat analysera 
de svar som getts. Därför anser vi att bedömningsgrunden kunskap är uppfylld, då en 
respondent kan uttrycka tankar, åsikter och upplevelser kring ett ämne utan att för 
dennes skull vara bekant med det teoretiska begreppet i sig.  
 
Bedömningsgrunden vilja anser vi uppfylld, då samtliga respondenter lämnat 
information som visat på både intresse för att uttrycka sina resonemang samt även 
bidragit med både uttömmande och i vissa fall även självkritiska åsikter. 
Respondenterna har dessutom oftast uttryckt att det är intressanta frågor som ställts och 
de flesta har även hävdat att frågorna har fått dem att ifrågasätta saker och ämnen som 
de inte tidigare tänkt på, exempelvis sitt bekräftelsebehov. Vid förfrågan om deltagande 
visade även många av respondenterna ett intresse för ämnet och studiens syfte genom 
att anse det intressant att få reda på studiens slutliga resultat. Med detta som grund 
hävdar vi att bedömningskriteriet vilja är uppfyllt hos samtliga respondenter. Det bör 
dock påpekas att en respondents vilja att lämna uttömmande och ärliga svar aldrig kan 
säkerställas. Vi menar trots detta att vi genom anonymiseringen av respondenternas 
identitet kan ha bidragit till en större frihet att kunna lämna mer ärliga svar. Vi har i 
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övrigt ingen anledning att tro att någon av respondenterna medvetet vill undanhålla 
fakta kring exempelvis hur omfattande de använder sociala nätverk. Slutligen anser vi 
även att kontexten varit tillfredsställande och gjort det möjligt för respondenterna att 
uttrycka sig fritt gällande de ämnen som berörts. Samtliga intervjuer har skett på 
isolerade platser, majoriteten utförda i författarnas hem, där endast respondenten och 
intervjuare har varit närvarande. Även vid telefonintervjun var respondenten ensam och 
befann sig i en ostörd, bekväm miljö vilket vi anser gör att kontexten som 
bedömningsgrund är uppfylld för samtliga respondenter.  
 
4.6 Hantering av insamlad data 	  
	  
4.6.1 Transkribering	  
 
Samtliga av de genomförda intervjuerna har blivit inspelade. Att förlita sig på minnet är 
vanskligt vid intervjuer och det är därför önskvärt att komplettera minnet med mer 
permanenta upptagningar av det som sägs (Denscombe, 2009, s. 258). För att få ut så 
mycket som möjligt av intervjuerna har vi därför valt att använda utrustning för 
ljudupptagning vid alla intervjuer som genomförts. Detta har vi som tidigare nämnt bett 
respondenterna om tillstånd för att göra. Denscombe (2009, s. 260) påtalar 
transkriberingen som tidskrävande men även mycket värdefullt för forskarens vidare 
analys av materialet. Vi hävdar att en transkribering av insamlad data definitivt bidrar 
till möjligheter för djupare analys av empirin, varför vi valt att transkribera alla 
intervjuer trots den förväntade tidsåtgången.  
 
Bryman och Bell (2005, s. 337) menar att de delar av materialet som forskaren på 
förhand kan inse inte kommer bidraga med information till analysen kan uteslutas vid 
transkriberingen. Vi har därför valt att utesluta ord som exempelvis “asså” och “typ” i 
transkriberingen. Denscombe (2009, s. 261) menar dock att transkriberingen bör 
innehålla iakttagelser av tillfället som kan ge djupare innebörd till sagda ord, vilket kan 
vara obehagliga tystnader eller ljud som uttrycker en viss känsla. Vi har därför vid 
genomgång och transkribering av materialet haft de anteckningar som gjorts av den 
observerande parten nära till hands för att kunna utröna huruvida ett ljud eller ett ord 
bör tas med i transkriberingen eller ej. Huvudkriterier för vad som transkriberades eller 
ej har dock varit att det sagda skall kunna bidraga till att besvara studiens syfte. Frågor 
som inte finns med i intervjumallen men som ställs ändå har tagits med om de visat sig 
kunna bidraga till att svara på studiens problem, liksom att svar som getts på frågor som 
intervjumallen bestått av kunnat uteslutas om de uppenbart inte kommer bidraga till 
studiens resultat.  
 
Arbetet med transkriberingen delades upp författarna emellan, där vi har haft ansvar för 
att transkribera fem intervjuer var. När en transkribering var gjord lämnades materialet 
samt inspelningen över till den andra författaren, som lyssnade och gick igenom 
materialet för att säkerställa att transkriberingen var tillfredsställande och korrekt utförd. 
Genom denna metod anser vi att vi minimerat risken för att information skall gå 
förlorad vid transkriberingstillfället. 
 
4.6.2 Empiri- och resultatframställning	  
 
När transkriberingarna var färdigställda påbörjade vi en genomgång av insamlad data. I 
denna inledande empiri- och analysfas har vi noggrant studerat alla intervjuer ett antal 
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gånger för att få en överblick samt ytterligare bekantskap över detsamma och därmed 
skapa oss en helhet av informationen. På grund av den semistrukturerade 
intervjumetoden följde intervjuerna inte exakt samma ordning och uppbyggnad, vilket 
gjorde att nästföljande fas inleddes med att strukturera intervjuerna utifrån de teman 
som berörts; jaget, symbolisk konsumtion samt sociala medier. Studiens deduktiva 
förhållningssätt bidrog därmed till struktureringen av det insamlade materialet. Slutligen 
gick vi igenom materialet och relaterade detta till specifika avsnitt i teorin för att skapa 
en överblick över berörda avsnitt mer specifikt. För att säkerställa de etiska riktlinjer vi 
valt att förhålla oss till har vi kodat alla intervjuer samt gett respondenterna fingerade 
namn. Vi har dessutom valt att presentera respondenternas geografiska boende i termer 
av större och mindre orter belägna i olika län. Även om ordet “ort” ibland är felaktigt i 
ren faktamässig mening har vi valt att använda detta genomgående för att ytterligare 
förstärka respondenternas anonymitet. Denna anonymisering skedde i enlighet med 
konfidentialitetskravet som tidigare är presenterat i avsnittet Forskningsetik.  
 
Efter att strukturering och även sammanställning av det empiriska materialet påbörjades 
tolkning och analys av det insamlade materialet. Vi har i vår tolkning strävat efter att 
identifiera samband och meningar mellan respondenterna för att få en djupare förståelse 
för hur konsumenter influerar varandra till symbolisk konsumtion via sociala nätverk. 
Studiens analyskapitel är strukturerat i liknande form som de teman som undersökts. Vi 
har således tolkat och analyserat insamlat material i linje med vår hermeneutiska 
verklighetssyn och studiens deduktiva förhållningssätt. Därmed har vi sammanställt hur 
det empiriska materialet förhåller sig till valda teorier i studiens teoretiska referensram 
och därefter tolkat detta material för att på så sätt skapa en djupare förståelse för om och 
hur unga vuxna påverkas av samt påverkar varandra till symbolisk konsumtion via 
sociala nätverk. 
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5. EMPIRI 	  
 
Följande kapitel inleds med en kort presentation av de 10 respondenter som deltagit i 
studien. Som tidigare nämnt presenteras respondenterna med fiktiva namn för 
säkerställande av deras anonymitet. Därefter följer en presentation av det insamlade 
materialet, uppdelat utifrån de tre teman som använts vid intervjuerna; jagen, 
symbolisk konsumtion samt sociala medier. Som tidigare nämnt befinner sig 
influenserna och dess principer underliggande i frågorna som intervjuguiden består av. 
Av denna anledning återfinns inte influenserna nämnda i detta kapitel, utan huruvida 
dessa sker och varför kommer tolkas i analyskapitlet utifrån svar inom de tre teman som 
använts i intervjuguiden. Det empiriska materialet presenteras i stor utsträckning med 
respondenternas egna ord. 
	  
5.1 Presentation av respondenter 	  
 
Denice är 25 år gammal och kommer från Stockholms län. Hon arbetar som barnskötare 
sedan ett par år tillbaka och har en inkomst på över 20 000 kronor/månad. Hon är singel 
och bor ensam i en bostadsrätt. Hennes intressen är mat, hästar och socialt umgänge i 
olika former. Hon beskriver sig själv som en positiv, social och nyfiken människa som 
är generös och snäppet förvirrad. Hennes mer negativa sidor är att hon är slarvig och 
ganska ostrukturerad. Hon föredrar Facebook och har varit medlem på sedan 2007-
2008. Hon är aktiv cirka 1 timme om dagen på Facebook och har ungefär 90 vänner på 
nätverket. Hon konsumerar främst inom områdena kläder, elektronik och media.  
 
Erik är 25 år gammal och kommer från en större ort i Västernorrlands län. Han studerar 
på halvtid sedan några år tillbaka och arbetar resterande tid med sin nystartade 
verksamhet där han skapar musikinstrument och har en inkomst på mindre än 10 
000/månad. Han är singel och bor hemma hos sina föräldrar i ett hus. Hans intressen är 
musik, mat och att vara i skogen. Han beskriver sig själv som en tänkande, konstnärlig, 
sökande och vänlig man som har lätt att lära sig saker. Den mer negativa sidan är att han 
har lätt att skjuta upp saker. Han föredrar Facebook och har varit medlem sedan 2007. 
Han är aktiv max en halvtimme om dagen på Facebook och har 561 vänner på 
nätverket. Han konsumerar främst inom området verktyg och material till sin nystartade 
verksamhet. 
 
Hanna är 25 år gammal och kommer från en större ort i Norrbottens län men är numer 
boende i en större ort i Västerbottens län. Hon studerar sedan några år tillbaka, arbetar 
ibland extra vid sidan av studierna och har en inkomst mellan 10 000 och 15 000 
kronor/månad. Hon är sambo med sin pojkvän och bor i lägenhet. Hennes intressen är 
ju-jutsu, att vara med i styrelser, musik och teater. Hon beskriver sig själv som en glad 
och sprallig tjej som bryr sig mycket om andra människor. Ibland sätter hon andras 
behov före sina egna vilket är en egenskap hon är mindre nöjd med. Hon föredrar 
Facebook och har varit medlem sedan 2007-2008. Hon vill inte tänka på hur många 
timmar hon är aktiv på nätverket, men hävdar att hon är inne “hela tiden”. Hon har 
ungefär 750 vänner på nätverket. Hon konsumerar främst inom området mode; kläder 
och accessoarer.  
 
Claes är 24 år gammal och kommer från en mindre ort i Västerbottens län men är 
numer boende i en större ort i Västerbottens län. Han är student sedan några år tillbaka, 
arbetar ibland extra vid sidan av studierna och har en inkomst under 10 000 



	   44 

kronor/månad beroende på hur mycket han jobbar. Han är sambo med flickvän och bor i 
hyresrätt. Hans intressen är framför allt sport och ekonomi. Han beskriver sig själv som 
en sportintresserad, målmedveten kille som är snäll och omtänksam. Ibland kan 
omtänksamheten gå över styr och göra att han har svårt att säga nej, vilket han anser är 
negativt. Han föredrar Facebook och har varit medlem på sedan 2007. Han är aktiv 
cirka 45 minuter-1 timme/dag på Facebook och har mellan 500-600 vänner på 
nätverket. Han konsumerar främst inom områdena kläder och elektronik.  
 
Sandra är 24 år gammal och kommer från en större ort i Västernorrlands län. Hon 
studerar sedan några år tillbaka och har en inkomst på mindre än 10 000 kronor/månad. 
Hon är sambo med sin pojkvän och bor i hyresrätt. Hennes intressen är inredning, 
mode, loppisar, träna, gå promenader samt vara med vänner och nära och kära. Hon 
beskriver sig själv som snäll, bra på att lyssna på andra, ordningsam men samtidigt lite 
virrig och impulsiv på ett lite dåligt sätt. Hon mår bra när andra mår bra och har ganska 
dåligt tålamod. Hon föredrar Facebook och har varit medlem sedan 2007. Hon är osäker 
på hur många timmar hon är aktiv på Facebook, men är inne ett tiotal gånger om dagen, 
kortare stunder. Hon har cirka 100-150 vänner på nätverket. Hon konsumerar främst 
inom områdena kläder och inredning.  
 
Johan är 23 år gammal och kommer från en mindre ort i Dalarnas län men är numer 
boende i Stockholms län. Han studerar sedan några år tillbaka, arbetar ibland extra vid 
sidan av studierna och har en inkomst på mellan 10 000-15 000/månad. Han är 
tillsammans med sin flickvän men bor själv i en lägenhet. Han är väldigt intresserad av 
musik och gillar även fotboll. Han beskriver sig själv som en storstadspojke från landet 
som är en musiknörd. Han är dessutom väldigt snäll, vilket han anser är både positivt 
och negativt. Annars är han social, lite konflikträdd, ambitiös i det han tar för sig och 
utåtriktad. Han föredrar Facebook och har varit medlem sedan 2009 med ett kort 
uppehåll då han tog bort sin användare. Han är aktiv cirka 1 timme om dagen på 
Facebook och har ungefär 400 vänner på nätverket. Han konsumerar främst inom 
områdena kläder, musik och resor.  
 
Andrea är 23 år gammal och kommer från en mindre ort i Norrbottens län men är 
numer boende i en större ort i Västernorrlands län. Hon studerar sedan några år tillbaka 
och har en inkomst på mindre än 10 000 kronor/månad. Hon är singel och bor själv i en 
lägenhet. Hennes intressen är sport i alla former, träning, mode, umgås med vänner, gå 
ut och äta samt mat. Hon känner att hon kan identifiera sig med storstadsliv fast hon 
kommer från ett mindre ställe och beskriver sig själv som en ganska glad person som 
tycker om att ha roligt. Hon är en grubblare som funderar och ifrågasätter mycket och är 
ibland ganska pessimistisk, men hon kallar det hellre realistisk. Hon föredrar Facebook 
och har varit medlem på sedan slutet av 2008 eller början på 2009. Hon är aktiv cirka 1 
timme om dagen på Facebook och har ungefär 400 vänner på nätverket. Hon 
konsumerar främst inom området kläder.  
 
Anton är 22 år gammal och kommer från en större ort i Östergötland men är tillfälligt 
boende i en större ort i Västerbotten. Han arbetar som elektriker sedan några år tillbaka 
och har en inkomst på över 20 000 kronor/månad. Han bor tillsammans med sin 
studerande flickvän i en lägenhet. Hans intressen är musik, att resa, laga mat, 
teknikprylar samt film och tv-serier. Han beskriver sig själv som en ganska vanlig kille 
som är ganska glad. Han är snäll, omtänksam, lojal och äventyrslysten men kan också 
vara lite blyg och ibland ganska hemmakär. Hans sämsta sida tror han är att han kan 
uppfattas ganska ignorant när han träffar nya människor, vilket har att göra med att han 
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är blyg. Dessutom tycker han är han är ganska snål. Han föredrar Facebook och har 
varit medlem sedan 2008. Han är aktiv cirka 2 timmar om dagen på Facebook och har 
ungefär 400 vänner på nätverket. Han konsumerar främst inom områdena elektronik och 
resor.  
 
Line är 22 år gammal och kommer från en mindre ort i Västerbottens län men är numer 
boende i en större ort i Västerbottens län. Hon är för tillfället mammaledig och har en 
inkomst under 10 000 kronor/månad. Hon är förlovad med sin pojkvän som hon bor 
tillsammans med i en lägenhet. Hennes intressen är att shoppa bebiskläder, träna, vara 
med kompisar, sitta vid datorn, foto och att prata med andra mammor. Hon beskriver sig 
själv som en glad, positiv, halvknasig, inte så blyg tjej med dåligt tålamod som är en 
shopaholic.  Hon föredrar Facebook och har varit medlem sedan 2009. Hon är aktiv 
några timmar om dagen på Facebook och har ungefär 400 vänner på nätverket. Hon 
konsumerar främst inom området barnkläder men även kläder. 
 
Klara är 21 år gammal och kommer från en mindre ort i Dalarnas län. Hon arbetar inom 
industri sedan några år tillbaka och har en inkomst på över 20 000 kronor/månad. Hon 
är singel och bor tillsammans med sina föräldrar i hus. På fritiden gillar hon att träna, 
rida, dragracing, köra samt åka bil och att åka skoter. Hon beskriver sig själv som en 
glad, positiv, snäll, hjälpsam, utåtriktad tjej som har lätt för att prata med nya 
människor. Hon har dock “sjukt” dåligt tålamod vilket är en egenskap hon är mindre 
nöjd med hos sig själv. Hon föredrar Facebook och har varit medlem sedan 2008. Hon 
är aktiv cirka 1 timme om dagen på Facebook och har ungefär 450 vänner på nätverket. 
Hon konsumerar främst inom området kläder. 
	  
5.2 Jagen 	  
	  
5.2.1 Självuppfattning	  
 
Första temat i intervjuguiden inleddes med uppmaningen att respondenten skulle 
beskriva sig själv och vi mötte olika reaktioner inför frågan. Flertalet respondenter 
utbrast att det var svårt och under tystnad tänkte de efter innan de kunde beskriva vilka 
de var ur deras eget perspektiv, medan ett fåtal andra respondenter beskrev sig på en 
gång. Sju av de tio respondenterna nämnde sinnesstämningar, att de primärt anser sig 
vara glada, och därefter nämnde majoriteten positiva attribut så som generösa, 
utåtriktade och sociala, snälla, trevliga och omtänksamma. Claes, Andrea och Johan 
beskrev sig alla utifrån sina intressen snarare än deras personliga egenskaper. Samtliga 
respondenter hade initialt sett lättare att komma på och dela med sig av sina positiva 
attribut än de attribut som ansågs negativa. Ofta kom negativa attribut upp vid senare 
följdfrågor och ytterligare samtal om deras personliga egenskaper. 
 
Även om de positiva attributen var lättare för respondenterna att redovisa kom det även 
fram att tre av respondenterna; Line, Johan och Andrea, inte tyckte om att prata för gott 
om sig själva. Andrea sammanfattar detta genom att säga att hon ”[…] inte gillar att 
prata upp mig själv…” men reflekterar vidare och kommer fram till att ”[…] det är väl 
också såhära en svensk grej, alltså att man inte vill framhäva sig själv, typ i god 
dager”. 
 
Alla respondenter hävdar vidare att de är medvetna om vilka attribut de vill förändra. 
Somliga arbetar aktivt för att förändra attribut de anser negativa, medan somliga 
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respondenter visar på en stor medvetenhet gällande attribut de önskar förändra men 
endast reflekterar över detta utan vidare ansträngningar att förändra dessa. Det är 
nästintill genomgående de negativa sidorna som respondenterna nämner att de vill 
förbättra och alla respondenter utelämnar helt en önskan att förbättra eller förstärka sina 
positiva attribut. Ingen av respondenterna nämnde heller inte någon vilja att addera 
ytterligare attribut till sin identitet, trots en öppen fråga med utrymme för ytterligare 
reflektioner angående förändringar. Dock menar Johan, Claes och Hanna att de skulle 
vilja förändra en av sina positiva egenskaper, att vara snäll. Detta menar dessa 
respondenter även kan bli en negativ egenskap då de får svårt att säga nej. Johan menar 
“[…] snällheten, ibland kan det gå till en abnorm nivå i och med att jag ibland tar lite 
för mycket ansvar bara för att vara just snäll...”. Claes trycker även han på att ”[…] jag 
har ganska lätt att ta på mig saker, jag borde kunna säga nej mer… och inte få dåligt 
samvete för att jag säger nej”. Detta är även något som dessa tre respondenter känner 
att de gärna döljer för sin omgivning. Johan döljer sin snällhet på grund av oron att bli 
utnyttjad, Claes försöker att inte vara så snäll som han egentligen vill och Hanna anlitar 
professionell hjälp för att kunna säga ifrån, respektera sig själv samt sin vilja. Även 
resterande respondenter medger att de försöker dölja vissa av sina negativa egenskaper 
och istället gärna framhäver sina positiva egenskaper. Detta instämmer dessutom Johan, 
Claes och Hanna i, då de gemensamt anser att det inte finns någon anledning till att 
undanhålla det som de anser är bra och positivt. När vi ställer frågan om någon del av 
respondenternas umgängeskrets får ta del av dessa attribut som de försöker dölja är det 
främst familj och nära vänner som vet om eller får uppleva dessa. Andrea betonar 
däremot att det även beror på hur personerna i umgängeskretsen är ”[…] om man vet att 
den personen är på det sättet, då vill jag inte att den ska tycka att jag är si och så” och 
menar att hon döljer ett attribut som hon upplever att den andra personen inte kommer 
att uppfatta som positivt.  
 
5.2.2 Gruppers betydelse	  
 
Majoriteten av respondenterna känner att det har en betydelse att tillhöra en grupp 
bortsett från familjer som majoriteten av respondenterna menar är givna grupper att 
tillhöra. Två av respondenterna utmärker sig, vilka är Hanna som anser att det är “[…] 
SUPERVIKTIGT” och Johan som menar att han inte lägger någon större vikt vid det. 
Enligt Hanna beror det på hennes stora behov av samhörighet och en överhängande 
rädsla över att bli exkluderad. Hon är även “[…] expert på att misstolka, eller 
övertolka” det som sägs inom en grupp och om ogillande finns emot henne vill hon veta 
exakt vad det handlar om för att kunna anpassa sig och därmed förändra den obehagliga 
situationen. För Johan å andra sidan har det en liten betydelse på grund av en händelse i 
yngre år då han blev exkluderad ur ett mindre grupp kompisar. Detta har enligt honom 
själv gjort att han inte är lika beroende av andra då han genomled detta i tidig ålder och 
därmed lärde sig att vara fristående. För övriga 8 av 10 respondenter fyller en grupp en 
viktig funktion, då dessa bidrar med en trygghet och känsla av social tillhörighet. 
 
Gemensamt för alla respondenter är att ingen känner någon längtan över att tillhöra 
någon särskild grupp, exempelvis populära. Tre av respondenterna; Line, Johan samt 
Andrea, påpekar att detta har varit mycket viktigare i yngre år då populära grupper var 
önskvärda att tillhöra. Dock medger Line att hon i början av sina universitetsstudier 
upplevde märkbara grupperingar där vissa grupper stod ut popularitetsmässigt. Hon 
fortsätter; ”[…] på ett sätt ville man vara med dem, och på ett sätt så var man glad att 
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man inte var med dem. För då skulle det bli en annan press… att inte kunna vara sig 
själv, att de skulle vilja att jag var på ett annat sätt”. 
Vidare gällande grupper, huruvida tilltalande eller gemensam livsstil samt intresse har 
betydelse gällande de grupper respondenterna omger sig av, betonar de flesta att dessa 
faktorer initialt är viktiga. Johan menar att “[…] jag vet många människor jag träffat de 
senaste åren har varit väldigt intresserade av musik vilket har gjort att jag tyckt att de 
var lite mer intressanta och det i sin tur har gjort att man blivit kompisar med 
varandra”. Flertalet av respondenterna håller med i detta resonemang, som säger att det 
initialt är viktigt med gemensamma intressen och liknande livsstilar. Samtidigt påpekar 
dock Anton och Denice att livsstil och intressen inte är allt, då dessa kan skilja sig åt 
samtidigt som personen i sig är viktigast, gällande exempelvis familj och 
barndomsvänner. Anton menar ”[…] mina systrar lever ganska annorlunda än jag och 
har helt andra intressen men jag umgås med dem ändå, och min flickvän gillar andra 
saker även om vi gör mycket tillsammans också. Mina polare har andra intressen så.. 
nja”. Han fortsätter ”Har man hur olika livsstilar som helst så kanske man inte hittar 
varandra från början” och avslutar ”träffar man någon ny som hatar allt jag tycker om 
att göra så blir man ju inte direkt mer intresserad av att umgås”. Denice menar att 
trivseln i en grupp har större inverkan än samma intressen. Hanna, som uttrycker ett 
stort beroende av grupper, menar att likasinnade människor är önskvärt men avslutar 
”[…] det är viktigare att man har en grupp, än att man har en grupp med samma 
intressen”.  
 
Flertalet av respondenterna medger efter en viss betänketid att de har olika beteenden i 
olika situationer. Dock påpekar de alla att de i grunden är samma personer men att de 
anpassar sig efter kontexten samt sällskapet. Hanna utmärker sig i denna fråga då hon 
tydligt påvisar att hon inte är sig själv främst utan söker efter sociala ledtrådar och 
anpassar sig för att “[…] bli ett med gruppen”. Hon menar att hon framhäver sina 
positiva attribut, att vara glad och sprallig, samtidigt som hon anpassar sig efter vad som 
anses vara tillfredsställande och socialt accepterat. Hanna tillsammans med Line menar 
att de båda tonar ned eller förstärker vissa av sina personlighetsdrag för att passa in 
gällande åldersgruppen samt situationen. Hanna gör detta i närheten av auktoriteter 
samtidigt som Line, i egenskap av nybliven mamma, anpassar sig för att verka mer 
mogen än vad hon är tillsammans med äldre mammor. Andrea poängterar att hon tror 
att benägenheten att anpassa sig är “[…] lite av en mognadsgrej, också tror jag att man 
hittar sig själv mer och mer och då kan man verkligen vara sig själv överallt”.  
 
Alla respondenter har vid olika tillfällen känt sig osäkra inom grupper med anledningar 
av sociala kontexter; nya sällskap, nya upplevelser eller nya situationer. Ju mer trygg 
och ju mer bekanta med dessa situationer respondenterna blir, desto mer är de sig själva 
och kan visa både sina positiva och negativa attribut. Anton betonar även att han i 
grupper där han känner sig trygg ofta glömmer eller struntar i att upprätthålla fasaden av 
“[…] den bättre Anton” och är helt sig själv. Hur de löser eller möter denna osäkerhet 
skiljer sig mellan respondenterna. Hanna anpassar sig som tidigare nämnt. Line spelar 
på sina positiva egenskaper och Denice låter tiden utvisa huruvida hon blir en del av 
gruppen eller ej. Erik hävdar att han inte ens ger sig in i osäkra situationer och 
benämner sig själv “[…] selektiv” i det avseendet. 
	  



	   48 

5.3 Symbolisk konsumtion 	  
	  
5.3.1 Vilken betydelse har ägodelar?	  
 
De flesta av respondenterna hävdar att ägodelar kan spela roll i sättet de uttrycker sig. 
Till en början berättar Line, Klara, Erik, Anton, Hanna, och Denice hur kroppsspråk är 
en stor del i hur de uttrycker sig själva. De försöker visa sinnesstämningar genom att le, 
använda olika tonlägen vid tal eller genom sin kroppshållning. Vid följdfrågan om 
materiella ting spelar roll i hur de uttrycker sig utbrister de flesta respondenterna i 
enlighet med Antons skrattande uttalande “[…] så tänkte jag inte ens, men det är klart 
det gör!” Andrea fortsätter att hon tänker väldigt mycket på det, och tror vidare att 
många gör så kallade “[…] statements” med vad de har på sig och använder vilket även 
Hanna påpekar. Hanna fortsätter även med att berätta om sina framtidsplaner och att 
hon vid sin examen önskar sig en portfölj; “[…] fast jag använder inte portfölj men det 
ska man ju ha liksom … för att förstärka sin person”. Erik menar att han klär sig för att 
sticka ut och för att få någon att lyfta på ögonbrynet men hävdar att ägodelar inte har en 
livsnödvändig roll för honom. Denice tillsammans med Line poängterar även att hur de 
inreder hemma och hur de bor är inräknat i hur de uttrycker sig. Klara berättar att hon 
har använt materiella ting för att hon vill passa in i en specifik grupp och att hon då 
konsumerade en produkt som hon i vanliga fall inte använder “[…] men han gör ju 
det… det är ju lite för att jag vill passa in med han och hans kompisar”. Line påpekar 
även att det enligt henne är vanligare att använda produkter för att uttrycka sig nu än då 
hon var yngre. Johan menar att han vet vad han vill uppfattas som och använder kläder 
och andra ägodelar för att signalera vem han är. Respondenterna sammanfattar 
gemensamt att uppfattning om dem ligger i betraktarens ögon och då främst genom 
kläder. 
	  
5.3.2 Varför konsumera mera?	  
 
Vad som driver respondenternas konsumtion varierar och även huruvida konsumtionen 
är sprungen ur en vilja eller ett behov. Johan säger att drivet till konsumtionen av kläder 
uppstår för att han vill skapa en identitet och forma andras uppfattning av honom i den 
riktning han själv önskar. Han tror behovet och viljan till att konsumera hänger ihop 
med varandra. Erik säger direkt att det är ett behov, men rättar sig snabbt och menar att 
det kan vara en vilja. I grund och botten behöver han något och konsumerar det av den 
anledningen, men han menar också att det är en vilja att konsumera vissa kläder då hans 
image är baserad på en vilja att se ut på ett visst sätt. Claes berättar att detta har 
förändrats över tid, att tidigare konsumerade han viss elektronik för att det var “[…] 
coolt” medan han nu konsumerar för att han tycker om det eller vill ha det. Vad som 
driver Andreas konsumtion säger hon är baserat på hennes vilja att konsumera samt att 
hon ser till hur samhället ser ut och vad som är accepterat inom detta. Hon betonar att 
det dels är för att passa in, men dels för hennes egen del och tillägger med ett skratt att 
det dessutom är roligt; ”[…] jag får en kick av det, fynd är ju härligt”.  Hanna tror 
hennes driv härstammar från andras konsumtionsbeteende och att hon egentligen inte 
har ett grundläggande behov av det hon konsumerar. Klara och Sandra resonerar i likhet 
med Hanna men tror samtidigt att själva viljan till konsumtionen uppkommer för att de 
ser att de har ett behov av kläder. Line särskiljer sig ur mängden då hon benämner sig 
som ”shopaholic” och konstaterar att det inte är ett behov. Hon berättar även att hon 
påminner sig själv om konsumtion hon vill utföra och skapar sig situationer då hon 
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konsumerar, genom exempelvis tristess. Anton menar att hans konsumtion av elektronik 
är drivet av intresset av just ny teknik och menar att det är “[…] lätt att jag ger efter för 
viljan” och fortsätter med att det är sällan han faktiskt behöver något nytt inom 
elektronik. Denice särskiljer sig även hon från mängden av respondenter då hon efter en 
stunds betänketid uttrycker att det är en yttre påverkan som driver hennes konsumtion. 
Hon tror att “[…] man lurar sig själv om man tror att man är unik och har hittat på 
något själv och känner att det där vill jag ha”. Drivet kommer då enligt Denice från 
något hon sett eller har påmints om tidigare. När hon ska konsumera så baserar hon sina 
köp på ett behov, men vad som konsumeras baseras på viljan. Hon tror samtidigt att hon 
kan intala sig själv att hon har ett behov och ursäktar då köpet på det sättet. 
 
Var respondenterna hittar sin inspiration, eller låter sig inspireras, till konsumtion 
varierar då Hanna, Johan, Line och Andrea nämner sociala medier så som bloggar och 
Facebook. Johan nämner även media, så som reklam, tillsammans med Denice. Johan 
och Denice tillsammans med Andrea, Line, Anton och Klara ser till vänner och Erik, 
Johan och Andrea hittar sin inspiration genom sina intressen. Sandra tillsammans med 
Andrea hittar inspiration i butiker och på stan. Sandra, Klara och Denice nämner att de 
hittar inspiration till konsumtion genom Internet. Även Anton inspireras på Internet men 
främst genom hemsidor som genomför produkttester, vilket även Claes inspireras av. 
Respondenterna Erik och Johan hävdar att de i många fall låter sig inspireras av 
exempelvis omgivningen samt intressena, samtidigt som Klara, Sandra, Claes och Line 
mer aktivt söker efter inspiration till sin konsumtion, via exempelvis Internet. 
 
Majoriteten av respondenterna är över lag inte speciellt trendkänsliga. Denice och Klara 
tillsammans med Claes menar att de kan nöja sig med utgående modeller i olika 
produktkategorier. Denice motiverar det med att det ”varit jättetrendigt för stunden” 
och att allt blir förra årets eller utgående modeller förr eller senare. Andrea och Line 
menar däremot att somliga saker är roliga att ha de nyare modellerna av. Andrea nämner 
ett par märkesskor som för tillfället är moderna samtidigt som Line gärna har nya kläder 
vilka kommer från ett specifikt varumärke som hon själv säger att “[…] fått dille på”. 
Johan utmärker sig dock i denna fråga gällande trender tillsammans med Erik. Johan 
menar att det ibland, gällande kläder, är viktigt att ha det senaste och Erik menar att 
trender inte har något inflytande alls och att han skapar sina egna trender. 
 
Alla respondenter menar att de konsumerar efter att de fått ett intryck och att det 
därefter skapas ett behov eller en vilja som de sedan agerar efter. Dock styrs detta 
behovet eller viljan av produktens prisnivå. När nivån är hög eftersöker de och jämför 
priser intensivt innan köp. 
	  
5.3.3 Hur formar omgivningens konsumtion och deras åsikter 
respondenternas konsumtion?	  
 
Majoriteten av respondenterna nämner att det inte är av betydelse att omgivningen 
konsumerar liknande produkter som de själva. Endast Hanna sticker ut ur mängden och 
menar att hon anser att det är viktigt att andra konsumerar liknande produkter som hon 
själv har. I den omvända situationen går dock åsikterna isär. Hanna, Klara och Line 
menar att det är viktigt för dem att köpa produkter som de ser att även omgivningen 
konsumerar. Line säger “[…] det har jag nog behov av... på ett sätt är det ju ett 
bekräftelsebehov...”. Resterande respondenter menar att vad omgivningen konsumerar 
inte påverkar dem nämnvärt gällande deras egen konsumtion. Andrea nämner dock att 
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det är önskvärt att de personer hon omger sig med har liknande köpmönster som hon 
själv, eftersom det underlättar för henne i val av exempelvis köp gällande dyra 
produkter. Hon återkopplar till att hon ibland känner att hon får skämmas för inköp av 
dyrare produkter och hävdar här att liknande köpmönster är att föredra gällande 
omgivningen.  
 
I princip alla respondenter anger att det har mindre betydelse huruvida omgivningen och 
deras vänner uppskattar och har en positiv åsikt gällande de saker de konsumerar. 
Hanna, Klara, Sandra, Claes, Line och Anton menar att det viktigaste när de väljer ut 
vad de konsumerar är att de själva uppskattar produkten och att de själva tycker det är 
snyggt, men att de så klart tycker det är roligt om någon påpekar att det de konsumerat 
är fint. Anton säger “[…] det viktigaste är att jag gillar den, men det är klart att det blir 
extra kul om andra gillar den också...”. Detta håller även Erik och Denice med om, 
även om Denice är osäker på hur mycket omgivningens åsikter faktiskt påverkar henne 
omedvetet när hon väljer saker som skall konsumeras. Även Andrea påpekar att det inte 
har så jättestor betydelse vad omgivningen tycker, men hon nämner dock att hon 
uppskattar om någon med liknande stil som hon gillar vad hon väljer att klä sig i. Johan 
skiljer sig från mängden eftersom han menar att huvudsyftet med det han konsumerar är 
att andra ska gilla det och uppskatta det. 
	  
5.3.4 Visar respondenterna upp sin konsumtion på sociala 
nätverk?	  
	  
Samtliga respondenter menar att de valt att visa upp utförd konsumtion på sociala 
nätverk. Andrea menar dock att hon gjort det lite mer indirekt än direkt och hävdar att 
hon är lite orolig för vad folk ska tycka om hon publicerar sådant material för tydligt. 
Line och Hanna säger att de anser att det är mer okej att publicera bilder på utförd 
konsumtion om de publicerar det på Instagram men kopplar bilden så att den även 
publiceras på Facebook. Respondenterna ger olika svar på frågan om vad de vill 
förmedla när de väljer att publicera en bild på utförd konsumtion. Erik och Denice 
hävdar att de vill dela med sig av sin glädje och känsla av nöjdhet när de utfört ett köp. 
Detta håller även Sandra och Hanna med om, som menar att de gärna delar med sig av 
konsumtion de känner är fynd och som de även vill tipsa andra om. Hanna menar på ett 
lite sarkastiskt sätt att hon delar med sig av konsumtion för att göra andra avundsjuka, 
men att det också är hennes bekräftelsebehov som spelar in när hon väljer att publicera 
konsumtion på sociala nätverk. Bekräftelsebehovet är den anledning även Claes och 
Line påpekar. Claes menar att bekräftelsebehovet är den undermedvetna orsaken till att 
han publicerar konsumtion, medan Line mer uttryckligen söker efter bekräftelse på att 
det hon konsumerat är snyggt och att hon har bra smak. Hon säger “[…] det är väl typ 
bekräftelsen... att få höra att det där var fint... du har bra smak...”. Klara hävdar att den 
gång hon publicerat sin konsumtion på sociala nätverk, handlade det om att hon ville 
visa att hon faktiskt hade gjort slag i saken och köpt en skoter, eftersom hon under en 
längre tid uttryckt sin önskan till omgivningen att köpa den. 
	  
5.3.5 Vad tycker respondenterna om status och 
märkesprodukter?	  
 
Vid frågan gällande vad respondenterna ansåg vara status uppfattade vi vissa likheter 
mellan hur respondenterna resonerade. Claes, Line och Klara påtalade att det är en form 
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av rangordning. Detta instämmer även Hanna och Anton i som menar att det är en 
position som handlar om makt, titlar och inflytande. Även Johan påpekar denna form av 
rangordning genom att uttrycka att man är lite upphöjd om man har status. Sandra och 
Denice påtalar att det handlar om ägodelar och pengar, att status är att ha det trendigaste 
och dyraste. Detta menar även Erik är den allmänna uppfattningen av status, även om 
han själv tycker det är statusfyllt att besitta integritet och att våga gå emot strömmen om 
man vill.  
 
Majoriteten av respondenterna menar att märkesprodukter har en viss betydelse för 
dem. Endast Sandra säger att märkesprodukter inte har någon betydelse alls för henne, 
men detta ändras när hon minns att hon hade bestämt sig för att köpa en Apple-dator då 
hennes gamla gick sönder. Alla respondenter hävdar vid vidare diskussion att 
anledningen till märkesprodukters betydelse är att de ofta är förknippade med kvalitet. 
Andrea menar dock att hon även får en inre tillfredsställelse som är mer påtaglig när 
hon konsumerar märkesprodukter än när hon konsumerar ”vanliga” produkter från 
exempelvis H&M och att dessa typer av märkesprodukter ofta är stilrena och går att 
använda över en längre tid. Hon menar; “[…] jag blir mer nöjd när jag går hem med en 
påse från en dyrare affär... det känns mer värt... och så kan det vara mera stilrent så att 
det håller liksom längre över tid... looken...”. Johan nämner att han ofta har en relation 
med varumärket i fråga, och att varumärket i sig är något han identifierar sig med och 
står för. Line menar att hon köper ett visst märke för att hon har fått “[…] dille” på det, 
men det kan också handla om att hon inte vill köpa ett par skor som är tydliga kopior av 
ett verkligt varumärke eftersom hon är osäker på vad omgivningen skall tycka om köp 
av sådan karaktär. 
 
Respondenterna har olika uppfattning gällande vad konsumtion av märkesprodukter 
signalerar till omgivningen. Både Sandra och Line nämner grova ord för att beskriva 
människor som använder sig av mycket märkesprodukter, så som “[…] märkesbög” och 
“[…] märkeshora”. Hanna och Denice nämner att konsumtion av märkesprodukter och 
dess signalering ligger mycket in betraktarens ögon. De menar att de själva kan tänka att 
det är helt rimligt om de själva skulle kunna tänka sig att spendera pengar på något, men 
att köp som de tycker är helt orimliga signalerar idioti och bortskämdhet. Johan menar 
att det bidrar till en viss uppfattning om hur någon är som person, vilket även Claes 
håller med om även om han inte har funderat vidare kring märkesprodukter och dess 
signalering. Erik menar att det signalerar att man tar sig själv på för stort allvar. Klara 
har ingen speciell uppfattning om vad det signalerar, hon har aldrig funderat över detta 
och även Anton för ett liknande resonemang.   
 
Respondenterna är relativt eniga gällande huruvida de får och ger respons på 
konsumtion av märkesprodukter. De ger ofta positiv respons på produkter som de själva 
anser är fina och värda pengarna. Dock menar Hanna, Claes och Denice att de inte ger 
någon respons när det blir alldeles för tydligt att någon konsumerar märkesprodukter 
bara för sakens skull. Claes säger “[…] alltså vissa kanske köper saker bara för att det 
är ett visst märke... det är väl deras sätt att uttrycka sig själv lite grann...”. Gällande 
den respons respondenterna får är det i regel liknande med den respons de ger. Andrea 
nämner dock att hon ibland kan uppleva att hon får skämmas för dyra inköp av 
märkesprodukter när någon i hennes omgivning inte är av samma åsikt som henne 
gällande dess monetära värde. Även Line nämner att andras respons på hennes 
konsumtion ibland kan bestå av tankar som “[…] hur kan hon köpa så mycket 
märkesprodukter?!”. Erik hävdar att han inte får någon respons, eftersom de 
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märkesprodukter han konsumerar ofta är okända märken för hans omgivning och de vet 
därmed inte om att det han konsumerar är dyrare märkesvaror. 	  
 
5.4 Social media 	  
 
Gemensamt för alla respondenter är att samtliga föredrar Facebook framför andra 
sociala nätverk, men många påpekar att även Instagram är ett mycket uppskattat socialt 
nätverk. Denice nämner dock att hon anser att Facebook börjar bli utkonkurrerat 
bildmässigt av Instagram. Hanna och Line menar dessutom att det är mer okej att lägga 
upp bilder på utförd konsumtion på Instagram och därefter koppla ihop de två nätverken 
så att bilden på Instagram även blir synlig på Facebook.  
	  
5.4.1 Hur och varför används Facebook?	  
 
Merparten av respondenterna, Denice, Klara, Hanna, Andrea, Sandra, Claes och Anton, 
valde att bli medlemmar på Facebook för att vänner var medlemmar eller för att alla 
hade det och det var trendigt. Denna anledning påpekar Denice, Klara, Hanna, Andrea, 
Johan, Sandra, Claes och Anton. Line och Erik menar att de valde att bli medlemmar på 
Facebook för att de var nyfikna på vad det var, vilket även Andrea vidhåller var 
ytterligare en anledning till att hon valde att gå med.  
 
Numer är studiens respondenter medlemmar av relativt liknande anledningar. Klara, 
Johan, Sandra, Line, Claes, Denice och Anton menar att den främsta anledningen till 
medlemskapet och vad det ger dem är att det är ett bra och enkelt sätt att hålla kontakt 
med vänner och bekanta. Andrea och Hanna menar att den främsta anledningen till 
deras respektive medlemskap är för att det är ett bra sätt att hålla koll på vad som händer 
och för att kunna snoka runt. Hanna nämner även glatt att hon använder Facebook för 
att visa att hon är bäst. Erik är medlem för att ha en marknadsföringskanal för sin nyligt 
uppstartade verksamhet. Han funderade ett tag på att sluta använda Facebook, men 
valde att inte göra det eftersom det är så modernt att avsluta sitt medlemskap. 
 
Den aktivitet och de funktioner som respondenterna utför och använder sig av på 
Facebook varierar något. Klara menar att hon främst använder sig av gilla-funktionen, i 
övrigt är hon inte speciellt aktiv. Även Erik säger att det främst är gilla-funktionen som 
han använder sig av på Facebook. Hanna använder sig allra mest av nyhetsflödet där 
hennes vänners aktivitet visas upp. Dessutom använder hon gilla-funktionen mycket 
och kommenterar en del. Andrea och Anton menar att de använder gilla-funktionen och 
kommenterar, men att den främsta användningen sker i form av att upprätthålla 
kommunikation med hjälp av chattfunktionen. Johan, Claes och även Sandra använder 
sig av Facebook främst för att prata med vänner via chatten, men en stor del av tiden går 
också till att “kolla runt” på nyhetsflödet och se vad andra har för sig. Line och Denice 
använder sig främst av Facebook för möjligheten att samordna vänners och att 
upprätthålla en bra kommunikationskanal. 
	  
5.4.2 Vad visar profilerna på Facebook?	  
 
Flertalet av respondenterna hävdar att deras profil på Facebook till viss del speglar vilka 
de är som personer. Hanna, Erik och Johan menar att de aktivt försöker visa vilka de är 
genom olika bilder som speglar antingen deras personlighet eller deras intressen. 



	   53 

Andrea och Claes däremot, hävdar att de är överrepresenterade i sammanhang som 
innebär festsammanhang, vilket de tycker är missvisande för deras liv och vilka de 
anser att de egentligen är. Detta resonemang om missvisande är något som även Line 
instämmer i, då hon känner att hon är så mycket mer än vad vänner och andra användare 
kan se att hon är på Facebook. Denice hävdar att hon inte riktigt har en uppfattning om 
huruvida hennes Facebook-profil visar vem hon är, men menar i likhet med Andrea och 
Claes att det främst är hennes sociala sida och hennes deltagande i sociala sammanhang 
som hennes profil visar.   
 
Merparten av respondenterna hävdar att det främst är deras positiva attribut som de vill 
visa upp på Facebook. Hanna beskriver att hon lägger upp foton där hon ser glad och 
positiv ut och Andrea samt Anton menar att de bara vill visa upp sådant som är bra och 
kul på sin profil. Denice, Johan och Erik hävdar att det är material relaterat till deras 
intressen som får dominera på deras respektive självpresentation. Sandra skiljer sig från 
de övriga respondenterna i. Hon uppger att hon klagar mycket och att hennes negativa 
attribut får ta större plats än hennes positiva attribut i det hon väljer att dela på 
Facebook.  
 
Huruvida respondenterna aktivt har i åtanke hur de presenterar sig själva på sin 
Facebookprofil varierar. Line, Hanna och Johan menar att de tänker på vad det lägger 
upp och menar vidare att detta speglar hur de är i verkliga livet. Även Anton tänker på 
hur han presenterar sig, främst för att han vill behålla sin integritet. Andrea tänker på 
vad hon lägger upp, men tycker ändå att det är en så pass liten del av henne som visas 
på Facebook varför det inte riktigt stämmer överens med hur hon är i verkliga livet. 
Denice tänker inte så mycket på vad hon presenterar på sin profil, det anser hon inte 
nödvändigt eftersom de hon är vän med vet hur hon är i alla fall. I likhet med Denice 
tänker inte heller Claes så mycket på hur han presenterar sig, men han anser att det är 
något han borde börja göra för att andra inte ska få en felaktig bild av honom. Erik 
tycker att han knappt presenterar sig på Facebook, han bryr sig inte om vad som finns 
på hans profil varför han inte heller reflekterar över det vidare. Klara menar att hon 
tänker på det gällande de bilder hon lägger upp. Även fast hon går runt i mjukisbyxor i 
vanliga fall vill hon inte lägga upp en bild när hon bär desamma på Facebook, då vill 
hon vara snygg.  
 
På frågan om hur respondenterna tror att andra användare uppfattar deras identitet 
genom Facebookprofilerna svarar många att det har att göra med vilka bilder som finns 
på deras respektive profil. Detta påtalar Denice, Claes, Erik och Andrea. Hanna tror att 
vännerna uppfattar henne som de attribut hon själv tillskriver sig, det vill säga glad och 
sprallig. Klara tror att vännerna uppfattar henne som glad hela tiden, eftersom hon 
endast delar med sig av positiva händelser. Johan och Anton menar att de tror att 
vännerna uppfattar dem som likadana som de är i det vanliga livet. 
 
Samtliga respondenter svarar ja på frågan om de har valt att någon gång ta bort material 
som antingen publicerats av de själva eller någon annan som synts i anslutning till deras 
respektive profiler. I de allra flesta fall handlar det om att de har tagit bort bilder som de 
inte varit nöjda med rent utseendemässigt. Samtliga respondenter är också medlemmar i 
grupper och fan-sidor på Facebook, vilket de enbart är för att få ta del av information 
som dessa grupper och fan-sidor erbjuder. 
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5.4.3 Vad väljer respondenterna att publicera på Facebook?	  
 
Vissa av respondenterna har under intervjuernas gång nämnt att de reflekterar en extra 
gång över material de publicerar på Facebook. Klara, Hanna, Erik och Anton har 
uttryckt att de gärna överlägger en extra gång gällande hur de formulerar sig i 
exempelvis en statusuppdatering. Flertalet av respondenterna, Johan, Andrea, Line och 
Hanna, påtalar även att de jämför sig med andra för att utröna vad som är accepterat och 
okej att publicera och lägga upp. Klara jämför sig med vad andra lägger upp för att 
undvika att härmas, och Andrea nämner även att hon ser till antalet uppdateringar som 
vänner lägger upp för att inte själv publicera för mycket.  
 
Samtliga respondenter utom Sandra menar att de väljer att dela och publicera material 
på Facebook för att de önskar någon form av respons. Även Sandra betonar att hon vill 
ha respons om hon ställer en uttrycklig fråga, men menar att det i övrigt inte spelar 
någon roll om material hon delar får någon respons i form av kommentarer eller gilla-
markeringar som uppkommer av gilla-funktionen. Övriga respondenter hävdar dock att 
respons i form av kommentarer eller gilla-markeringar är roligt och kul att få på 
publicerat material. Johan, Line, Denice, Hanna och Anton påtalar tydligt att 
anledningen till att de lägger upp något är att få respons, att det är detta som de strävar 
efter. Denice, Claes, Johan och Andrea nämner att det är människors bekräftelsebehov 
som spelar in när material publiceras på Facebook och så även för de själva. Hanna och 
Line påtalar en känsla av misslyckande om det material de publicerar inte resulterar i 
någon form av respons. Line säger “[…] det känns ju fult att lägga upp en bild eller 
skriva något som ingen gillar eller kommenterar och då känner man ju bara faan... det 
där var ju inte så uppskattat...”. 
 
Vi har även frågat respondenterna om de någon gång blivit ifrågasatta för material de 
har lagt upp. Detta hävdar dock ingen av respondenterna sig komma ihåg ha hänt. Line 
hävdar dock att det ibland kan förekomma ifrågasättanden när det handlar om barn och 
dess uppfostran inom slutna mamma-grupper. 
	  
5.4.4 Respondenternas åsikter om vänner och deras aktivitet 	  
 
Samtliga respondenter kräver att de ska ha någon form av anknytning till de personer 
som de är vänner med på Facebook. Ingen av respondenterna accepterar eller vill vara 
vän med någon som de inte vet vem de är. Hur pass mycket kontakt respondenterna 
önskar ha haft med de vänner de accepterar på Facebook skiljer sig dock åt. Klara, 
Andrea, Sandra, Claes och Anton hävdar att de vill ha träffat personen förut för att de 
ska vilja vara vän med denna på Facebook. Line och Hanna behöver inte ha träffat en 
potentiell vän personligen, men de ska åtminstone veta vem det är. Denice och Johan är 
de två av respondenterna som har hårdast regler för vilka de väljer att vara vän med. De 
hävdar båda två att de ska känna personerna ganska väl och dessutom umgås med dessa 
i det verkliga livet. Andrea vill, som tidigare nämnt, ha träffat personerna hon är vän 
med, men i vissa fall accepterar hon dock en vänförfrågan för att vara artig och inte 
uppröra någon.  
 
Flertalet av respondenterna anger att de reflekterar över hur vänner presenterar sig på 
Facebook. Denice, Claes, Anton, Sandra, Johan, Hanna och Andrea menar att de vid 
vissa tillfällen reagerar över att presentationer inte stämmer överens med den bild de har 
av personer i verkliga livet. Detta sker främst om något blir överdrivet åt något håll, när 
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någon visar upp att den har det för bra och så vidare. Denice menar “[…] dom saker 
man reagerar på när någon överdriver åt något håll... att det är väldigt väldigt bra...”. 
Erik reflekterar inte så mycket över presentationer på Facebook, eftersom han anser det 
svårt att få en uppfattning om personer där. Klara reagerar ofta på att personer lägger 
upp bilder där de ser väldigt snygga ut trots att de inte är så snygga i verkligheten.  
 
Respondenternas vänners aktivitet är snarlik med några få undantag. Hanna, Sandra, 
Line, Anton och Claes menar att det finns olika grupper som beter sig olika. De hävdar 
alla att de ser att vissa är väldigt aktiva i form av statusuppdateringar och dylikt, medan 
det finns grupper av personer som har Facebook och använder sig av det, men inte är 
utåt sett aktiva alls. De aktiva vännerna är främst aktiva i form av statusuppdateringar, 
bilduppdateringar och användning av gilla-funktionen. Även Johan och Klara nämner 
statusuppdateringar som den aktivitet som vänner utför mest. Johan hävdar dock också, 
tillsammans med Denice, att de flesta är aktiva genom att chatta med varandra och 
genom att skriva till varandra i meddelandeform.  
 
Många av respondenterna menar att en av huvudfunktionerna de använder sig av på 
Facebook är att kolla vad som händer på nyhetsflödet. Här samlas, som nämnt i studiens 
tredje kapitel, allt som en persons vänner gör vilket leder till en sida med mycket 
information. Vid frågan gällande vilka statusuppdateringar som de uppmärksammar 
extra mycket i detta nyhetsflöde är respondenterna delvis eniga. Klara, Sandra, Anton 
och Claes nämner att ju närmare de står någon, desto mer uppmärksammar de materialet 
som vännen lägger upp oavsett innehåll. Klara menar vidare, vilket också Hanna håller 
med om, att roliga eller stora händelser uppmärksammas lite extra. Line och Johan 
benämner sådant som rör deras intresseområden och information som de känner igen sig 
i som extra uppmärksammat material. Line menar vidare att hon uppmärksammar 
material som är uppenbart skryt, vilket Andrea, Anton och Klara instämmer i. Erik 
skiljer sig från mängden och nämner att han uppmärksammar stavfel. Även Denice 
skiljer sig från de övriga och hävdar att hon speciellt uppmärksammar statusar där 
personer klagar, vilket hon anser är fruktansvärt irriterande.  
 
Vad som krävs för att respondenterna ska återkoppla på vänners upplagda material är i 
många fall relaterat till huruvida materialet uppmärksammas eller ej. Samtliga 
respondenter nämner att de gillar eller kommenterar om det är material de kan relatera 
till, har en åsikt om eller involverar deras intressen. Detta kan illustreras med Hannas 
exempel; “[…] om man tycker att något är fint, då blir det en gilla... eller så ser man 
något som FAN vad snyggt det där vill jag också ha! ... då kan man gilla det och kanske 
kommentera vart har du köpt den?! ... så det är lite olika...”. Klara nämner tillsammans 
med Hanna att de uppmärksammar roliga eller lite större livshändelser när de befinner 
sig i nyhetsflödet, vilket de också nämner är troliga att de kommenterar eller gillar. 
Hanna beskriver vidare att hon gärna gillar om det är någon snygg bild eller video och 
att hon kommenterar om det är någon som ställer en uttrycklig fråga. Även Andrea och 
Sandra nämner saker som är roliga, fyndiga och bra som uppdateringar de lämnar 
respons på. Andrea och Claes kopplar tillbaka till att det är större chans att de gillar eller 
kommenterar i de fall som det är nära vänner som publicerat materialet. Erik menar att 
han gärna kommenterar om han upplever att det är någon som säger emot sig själv eller 
uttrycker en åsikt som han finner dum.  
 
Huruvida respondenterna uppfattar skryt bland sina vänner på Facebook varierar. 
Sandra och Line menar att de inte uppfattar så mycket skryt bland sina vänner. 
Resterande respondenter hävdar att de uppfattar skryt, men att det finns olika grader av 
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detta och att det sker mer eller mindre subtilt. Anton, Denice och Andrea uttrycker alla 
tre en svårighet att dra gränsen för vad som är skryt och vad som inte är det. Andrea 
menar att det som hon ofta uppfattar skrytsamt i de flesta fall faktiskt bara är sanningen, 
vilket hon anser inte ska vara fel att berätta. Hon säger “[…] att få visa sig själv i god 
dager... på något sätt, det är ju en form av skryt egentligen, men å andra sidan så är det 
ju bara sanningen... det måste man ju få visa upp... så det är svårt att säga...”. De flesta 
respondenter som noterar skryt på Facebook uppfattar att det mestadels handlar om 
livssituationer. 
 
Samtliga respondenter menar att deras vänner lägger upp bevis av utförd konsumtion på 
Facebook. Dock hävdar Sandra, Denice och Anton att dessa bilder mer ofta förekommer 
på Instagram än Facebook, eller att de alternativt är upplagda på Facebook via 
Instagram. Andrea och Anton menar att bevis av konsumtion sker både indirekt och 
direkt, att det är lika vanligt att någon publicerar en bild i ett mer naturligt sammanhang 
som att det är en bild där huvudsyftet är att visa att något är nyinköpt.  Klara, Hanna, 
Andrea, Sandra och Line hävdar att de kan påverkas av detta material genom att bli 
köpsugna, förutsatt att de anser att det som visas upp är fint. Denice hävdar att hon 
påverkas genom att hon får mer förtroende för en produkt som en vän har exponerat på 
Facebook, och att det därmed bildas en större chans för henne att konsumera produkten. 
Johan, Claes, Anton och Erik menar att de inte påverkas av bilder på andras konsumtion 
på något sätt.  
	  
5.4.5 Vilka normer, regler och oskrivna lagar gäller på 
Facebook?	  
 
Anton, Line, Sandra, Hanna och Klara menar att en regel som gäller på Facebook är att 
inte skryta allt för uppenbart eller för mycket om någonting. Andrea menar att hon söker 
efter ledtrådar bland sina vänner för att utröna vad som kan tyckas vara normen. Hon 
tror att de som exempelvis väljer att inte lägga ut en bild på konsumtion också fördömer 
andra som gör detta. Johan rör sig på Facebook med regeln att inte hänga ut folk 
negativt. Erik, Claes och Denise tycker att man på Facebook ska bete sig precis som 
man gör i vanliga livet. De menar bland annat att man ska kunna stå för vad man säger. 
Flertalet av respondenterna finner det svårt att genom andras beteende på Facebook 
utröna vad den allmänna normen är, men säger att det händer att de ser personer som 
bryter mot de oskrivna regler som de själva anser ska gälla. Flertalet av respondenterna 
reagerar dock inte vidare mycket på om någon bryter mot reglerna, utan konstaterar det 
utan att gå till vidare handling. Detta gör respondenterna endast om de tycker att någon 
verkligen passerar en gräns långt, vilket enligt många av respondenterna inte händer 
speciellt ofta.  
 
Flertalet av respondenterna menar att mentaliteten på Facebook präglas av en form av 
tävling där det handlar om att visa hur bra man har det genom sina uppdateringar av 
statusar, bilder med mera. Johan berättar att han uppfattar den som “[…] ganska fåfäng 
och ganska framhävande... och det är glatt och roligt och att det inte är några 
bekymmer som finns”. De som skiljer sig från denna åsikt är Denice som tycker att det 
finns mycket fler idioter på Facebook än hon stöter på i verkliga livet, samt Claes som 
har svårt att peka på något speciellt och tycker det är väldigt olika. Resterande 
respondenter menar som sagt att det handlar om att framhäva sina bra sidor och att det 
är en kamp om vem som lever det bästa livet, även om både Erik och Line säger att 
detta har lugnat sig på den senaste tiden och hävdar att det var mer markant förut.  
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Varje intervju har avslutats med hur respondenterna spontant anser att de blir influerade 
att konsumera symboliskt via vänner på sociala medier. Claes och Erik svarar bestämt 
nej på denna fråga, medan Denice nämner att hon nog kan bli inspirerad men att 
exempelvis media har större influens på henne än vänner på Facebook. Även Anton, 
Line, Sandra, Johan, Klara och Andrea nämner inspiration och att publicering av 
konsumtion kan utmynna i en väckt lust att konsumera. Många av respondenterna 
menar att det kan resultera i ett köpsug, men att det sällan eller aldrig mynnar ut i ett 
köp av just den produkt som har skådats.  
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6. ANALYS 	  
 
I detta kapitel appliceras den teoretiska referensramen på den insamlade empirin och 
genom detta görs även våra egna tolkningar. Analysen är uppbyggd i liknande ordning 
som teori och empiri, vilket innebär att analys av jagen, symbolisk konsumtion samt 
sociala medier presenteras i samma ordning som i tidigare avsnitt. Som tidigare nämnt 
utreds även influenser i detta kapitel under de tre olika temana. 
 
6.1 Jagen 	  
 
Självuppfattningen en individ har baseras på de attribut denne anser sig ha samt hur 
dessa värderas i termer om de anses vara positiva eller negativa. Attributen påverkar 
vidare den självkänsla individen har om sig själv och således baseras en positiv 
självkänsla på en positiv självuppfattning och vice versa. Vidare, utifrån denna process, 
jämförs de egna attributen med andra attribut vilka individen anser är idealiska. Det är 
denna jämförelse som leder till de två jag som individen har, det idealiska jaget och det 
verkliga jaget. Det idealiska jaget representerar hur individen vill uppfattas och det 
verkliga jaget hur denne är i verkligheten. (Sirgy, 1982, s. 287; Salomon et al., 2010, s. 
144f) Vidare är det de idealiska och verkliga jagen som ligger till grund för individens 
grundläggande och oftast dominerande identitet, vilken uppstår när det finns en 
självuppfattning som stämmer överens med hur individens omgivning uppfattar denne. 
(Eriksson, 1985) Respondenterna som medverkat i denna studie kunde redogöra för sina 
attribut och även vilka som ansågs vara idealiska och verkliga. Respondenterna fann det 
lättare att redogöra för sina positiva och mer idealiska attribut än de negativa attributen. 
Respondenterna visade vidare, gällande de negativa attributen, att de innehar en 
medvetenhet om dessa och/eller att de ämnade förbättra dem. Att respondenterna visar 
en medvetenhet och kan definiera vilka de är utifrån sina idealiska samt realistiska 
attribut leder till att vi tolkar det som att respondenterna har en relativt tydlig 
självuppfattning. Vi finner det någorlunda svårt att tolka och därmed avgöra huruvida 
respondenterna i denna studie besitter en positiv eller negativ självkänsla utifrån 
insamlad empirisk data, vilket ytterligare leder till en förminskad möjlighet att avgöra 
huruvida denna självkänsla spelar roll i respondenternas symboliska 
konsumtionsbeteende. Vad vi dock har uppmärksammat är respondenternas fallenhet att 
uppvisa sina idealiska jag samt respondenternas strävan efter att endast besitta attribut 
de anser vara idealiska. Respondenterna innehar en medvetenhet om vad som är 
negativt och väljer att då tillfälle ges förbättra dessa. De har dock inte visat någon vilja 
att lägga till ytterligare idealiska attribut, vilket får oss att göra tolkningen att 
respondenterna är nöjda med sina jag och att därmed en positiv självkänsla kan anas, 
men inte fastställas. 
 
Gällande identiteten krävs det, som ovan nämnt, att individen utöver självuppfattningen 
bör inneha en vetskap om omgivningens uppfattning om individen själv. Detta 
diskuteras ytterligare i nedanstående text, men vi kan genom vår tolkning fastställa att 
respondenterna har en grundläggande och dominant identitet baserat på nästkommande 
analys av respondenternas omgivning. Vad som formar och utvecklar identiteten en 
individ har är påverkningar på individuell och nationell nivå samt sociala kontexter som 
individen befinner sig i. Påverkningar på individuell nivå sker genom exempelvis 
uppfostran, och påverkan på nationell nivå genom kulturella aspekter (Eriksson, 1985), 
vilket är den nivå vi tolkar att Jantelagen befinner sig inom. Vidare gällande sociala 
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kontexter menas det att individen utvecklar multipla identiteter för att möta de olika 
sociala kontexter som individen hamnar i. Individen anpassar sig och sin identitet för 
vad den specifika kontexten anser är socialt accepterat och idealiskt. Den mer betydande 
identiteten är ofta dominerande, vilket resulterar i individens grundläggande identitet. 
(Sirgy, 1982, s. 287; Solomon et al., 2010, s. 144f; McConnell et al., 2012, s. 381f; 
Eriksson, 1985) Vad gäller de individuella samt nationella påverkningarna visar flertalet 
av respondenterna, enligt vår tolkning, att dessa har påverkat deras identiteter. Detta 
genom att Claes, Andrea samt Johan initialt beskrev sig utifrån sina respektive intressen 
och att dessa följt dem genom deras uppväxt och uppfostran. Dessa respondenter 
betonade även att vilken sorts familj de vuxit upp i och vart de vuxit upp påverkat deras 
grundläggande identiteter. Vidare visar respondenterna även att de påverkats av den 
svenska kulturen då Line, Andrea samt Johan efter att de beskrivit sina positiva attribut, 
negativiserade sig själva genom att skämtsamt ifrågasätta sitt beteende att hävda sig 
trots att vi uttryckligen frågade efter deras attribut, positiva som negativa. Ytterligare 
respondenter uppvisade motstånd till att tala upp sig själva under intervjuernas gång och 
hävdade att det var ett typiskt svenskt beteende samtidigt som det i somliga situationer 
var mer okej. De två förstnämnda faktorerna som påverkar identiteterna ser vi spelar 
stor roll i respondenternas befintliga identiteter samt utveckling av desamma. 
Uppfostran har stor betydelse för flertalet respondenter och även kulturella aspekter, då 
Jantelagen präglat somliga respondenters identiteter och beteenden. Att just Jantelagen 
tar upp en del av respondenternas identiteter hade vi innan intervjuerna tvivlat på, då 
yngre generationer uppmanas att förkasta vad den oskrivna regeln förespråkar. Vi kan 
dock nu göra tolkningen att den fortfarande relevant även om den ibland tolereras, så 
länge den inte går överstyr.  Detta betyder enligt oss på att dessa två påverkningar haft 
och har stor betydelse för respondenternas utvecklande av deras identiteter. Vad gäller 
de multipla identiteterna som individer utvecklar genom sociala kontexter, den tredje 
påverkande faktorn på identiteter, fick vi till en början mycket reflekterande svar av 
respondenterna under intervjun. Majoriteten av respondenterna svarar till en början att 
de är samma person i olika kontexter och i olika sällskap, men ändrar efter lite 
betänketid sina svar med att de nog anpassar sig och ger därefter diverse exempel på 
kontextbaserade beteenden. Flertalet betonar att de i grunden är samma personer, men 
att de anpassar sig utefter den specifika situationen de är i. Hanna utmärker sig och 
menar att hon aktivt och återkommande eftersöker ledtrådar om vad som är socialt 
accepterat och anpassar sig därefter. Hanna tillsammans med Line tonar ned attribut 
som de anar inte är accepterade och förstärker de attribut vilka passar in och är 
tillfredsställande i kontexten. Detta beteende som respondenterna uppvisar tolkar vi är 
resultatet av informativa samt utilitaristiska påverkningar inom den sociala kontexten, 
vilka förklaras ytterligare nedan. 
 
Referensgrupper är de grupper eller individer som innehar specifik relevans för 
individen själv; på dennes värderingar, ambitioner samt beteende. Omgivningen, vilken 
individen vill vara del av, kan påverka till individens anpassning genom de informativa 
och/eller de utilitaristiska påverkningarna. Vid det informativa sättet söker individen 
själv information om vad som anses vara accepterat och genom det utilitaristiska sättet 
baseras individens handlingar på de preferenser denne identifierar genom interaktion 
inom den sociala kontexten. Individen handlar efter detta för att möta eller överträffa 
förväntningar i gruppen samt att de söker att efterlikna omgivningen och jämför sig 
därmed med dessa. (Park & Lessig, 1977, s. 102; Solomon et al., 2010, s. 384) 
Respondenternas multipla identiteter kommer enligt vår tolkning således från att de vill 
tillfredsställa olika sociala kontexter, då de menar att de anpassar sina identiteter för att 
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passa in. I takt med att respondenterna skapar bekantskaper i de sociala kontexterna 
samt olika sällskapen känner respondenterna att de kan uppvisa mer och mer av deras 
grundläggande identitet snarare än den anpassade, vilket Andrea menar kan bero på 
mognad. Respondenterna menar vidare att tillhörande av grupper innehar en betydelse. 
Dock borträknas familjer då dessa av respondenterna anses vara givna grupper att 
tillhöra. Vikten av grupper varierar dock mellan respondenterna, då främst mellan 
Hanna och Johan. Hanna menar att det är av oerhörd vikt, då hon innehar ett stort behov 
av samhörighet samt även en oro att bli exkluderad ur en gemenskap. Johan däremot har 
i yngre år upplevt en exkludering, varför han nu anser det vara mindre viktigt då han 
lärde sig vara oberoende av grupper som resultat. Resterande respondenter menar på att 
grupper fyller en viktig funktion då de bidrar med en känsla av trygghet samt 
tillhörighet. Respondenterna uppvisar enligt oss en medvetenhet om vilka deras 
multipla identiteter är samt i vilka kontexter de uppvisar dessa. Vi tolkar detta som att 
den sociala kontexten påverkar respondenternas multipla identiteter samtidigt som den 
grundläggande identiteten främst formas av de individuella samt nationella 
påverkningarna, då de återgår till denna då den sociala kontexten förändras. Att det sker 
anpassningar i sociala kontexter gör att vi tolkar det som att det ligger en stor vikt i att 
bli socialt accepterad, uppskattad samt sedd. 
 
Vad som vidare påverkar individen till anpassning av identiteten inom den sociala 
kontexten är baserat i de behov och den vilja att tillfredsställa förväntningar för att bli 
inkluderad i gemenskaper i sociala kontexter som individer har. Detta grundas i behovet 
om bekräftelse och trygghet samt gemenskap. Maslow (1943) och Goffman (1959, s. 
219) menar att för att möta dessa behov behöver individen multipla identiteter och därav 
genomföra anpassningar, vilket är ett resultat av en biologisk försvarsmekanism i form 
av en vilja att tillfredsställa omgivningen för att på så sätt inte exkluderas ur 
gemenskapen. Identiteterna blir därmed utgångspunkten för hur de kontrollerar 
omgivningens uppfattningar (McConnell, 2012, s. 382; Goffman, 1959, s. 17). 
Respondenterna uttrycker att de i nuläget känner sig bekväma i sina nuvarande grupper 
och att de därmed vara sig själva och visa sina grundläggande identiteter. De uttrycker 
dessutom inte någon särskild önskan om att tillhöra någon specifik grupp. Andrea och 
Line menar att omgivningens attribut och identiteter dock spelar roll för deras vilja att 
anpassa sig och menar på att en önskan om tillhörande av en specifik grupp var mer 
förekommande i yngre år. Respondenterna menar dessutom att den initiala faktorn för 
viljan att tillhöra en grupp baseras på gemensam livsstil samt intressen. Dock menar 
flertalet av respondenterna att tilltalande egenskaper och i vissa fall prestationer är vad 
som i grunden är viktigt för bibehållande av relationen till gruppen. Viljan att tillhöra 
gruppen är vad som avgör hur pass benägna respondenterna blir till att anpassa sig, till 
vilken grad de anser att det är nödvändigt samt hur bekväma och säkra de känner sig i 
sig själva samt sociala kontexten. Vad vi kan tolka utifrån detta är att respondenterna 
omger sig av grupper som kan tillfredsställa deras behov om bekräftelse, trygghet, 
gemenskap och uppskattning. Benägenheten att anpassa sig beror på den biologiska 
försvarsmekanismen att bli accepterad och respondenterna tyr sig då till dem som kan 
möta deras behov. Detta resulterar i att om en anpassning sker så är detta sprunget ur en 
osäkerhet vilken uppstår på grund av gruppen. När gruppen dock succesivt blir mer 
bekant och trygg känner sig respondenterna mer bekväma i sin initiala grundidentitet 
samt känner att behoven av trygghet och gemenskap blir tillgodosedda, vilket vi tolkar 
leder till en minskad benägenhet till anpassning i den sociala kontexten. Vi tolkar 
fortsättningsvis att viljan att stundtals se till omgivningen vid osäkerhet för att se vilka 
som är de accepterade beteendena samt attributen faller under influensprincipen är 
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sociala bevis. Respondenterna visar enligt oss en villighet att anpassa sig för att bli 
accepterade, men dock inte till vilket pris som helst. Principen verkar mest effektivt 
under osäkra förhållanden vilket vi tolkar som att respondenterna bekräftar då de i 
osäkra sociala kontexter söker efter sociala ledtrådar.  
 
Ytterligare en faktor, utöver behoven, som påverkar anpassning av identiteter i sociala 
kontexter är makt. Makt i sociala kontexter kan jämföras med status, då ju högre social 
ställning en individ har desto större makt har denne att styra över andra individer. Makt 
uttrycks i denna kontext som direkt eller indirekt, varav under den indirekta makten 
unga vuxna påverkas mest. Belönings- och bestraffningsmakt utövas mot unga vuxna 
genom intimitet eller isolering. Vidare indirekta makter som unga vuxna svarar mot i 
sociala kontexter är referensmakten, den legitima makten samt den informativa makten. 
(Solomon et al., 2010, s. 393ff; Eriksson, 1985) Som tidigare diskuterat beror 
benägenheten att anpassa sig enligt respondenterna på betydelsen av gruppen och hur 
bekväma de är i dessa sällskap och situationer. Hannas oerhörda beroende av grupper 
gör att vi tolkar hennes benägenhet att anpassa sig som att hon är mycket påverkad av 
belönings- och bestraffningsmakt genom intimitet och isolering, vilket är inkludering 
eller exkludering ur grupper. Hon säger också själv att hon påverkas av auktoriteter 
samt prestationer och titlar, vilket ytterligare stärker vår tolkning om att hon svarar för 
belönings- samt bestraffningsmakt men även för auktoriteternas legitima makt såväl 
som referensmakt samt informativa makt, då hon söker ledtrådar utifrån gruppen för att 
kunna anpassa sig och undvika isolering och känna intimitet. Ser vi till Line, är hon den 
enda respondenten som befinner sig i en relativt ny livssituation och har en ny identitet i 
rollen som mamma, vilket har medfört ytterligare en social kontext och en ny 
referensgrupp som återfinns i form av en mammagrupp på Facebook. Detta är även en 
av anledningarna till att hon spenderar mycket tid på nätverket. Vi ser att hon anpassar 
sina attribut för att möta de förväntningar som hon antar finns i kontexten och jämför 
sig med andra föräldrar vilka utgör referensgruppen. Då de flesta är äldre och har 
erfarenhet sedan tidigare innehar delar av denna referensgrupp en informativ samt 
referensmakt över Line, då de besitter kunskap hon möjligen inte har samt att hon 
möjligen ser till dem som förebilder för hur mammor ska vara. Vi gör därmed 
tolkningen att Line är under större verkan av grupper då hon speciellt på grund av den 
nya identiteten är särskilt benägen att anpassa sig efter den sociala kontexten utifrån 
deras makter. Line söker vidare enligt vår tolkning efter både informativa samt 
utilitaristiska påverkningar då hon eftersöker vad som är accepterat och jämför sig med 
referensgruppen i både verkliga livet samt på sociala nätverk, som innehar informativ 
makt samt referensmakt över henne. 
 
Anpassningarna som sker av identiteter i sociala kontexter beror till stor del på 
individens egna behov samt vilken makt grupperna har över individen. Individen, under 
anpassningen, ser till omgivningen för att hitta ledtrådar över vad som är accepterat och 
detta är, som tidigare nämnt, influensprincipen sociala bevis (Cialdini, 2005, 118ff, 
138f). Vi har sett att respondenterna svarar för denna influensprincip, utifrån analyserna 
ovan och att denna sker bäst under osäkerhet, vilket vi tolkat bidrar mycket till 
respondenternas benägenhet och vilja till anpassning av identiteten. Dessa identiteter 
kan även anpassas genom en förstärkning av identiteten, då individen förlänger jagen 
med hjälp av ägodelar (Belk, 1988, s. 139). Vidare menar Belk (1988, s. 139) att 
ägodelar innehar en symbolisk mening vilken leder till att identiteten förstärks och även 
kan komplettera samt uttrycka identiteten i sociala kontexter. Hur respondenterna 
uttrycker sig, sker i enlighet med vad gruppen och övriga omgivningen ser och är inte 
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enbart vad de själva anser att de bör förändra gällande sin identitet och vi hävdar därför 
teorin gällande de förlängda jagen som bekräftad utifrån respondenternas svar. 
Respondenterna förlänger sina jag med symboliska ägodelar genom exempelvis yttre 
prakt, så som Hannas önskan om en portfölj efter examen, för att komplettera sina 
identiteter och detta tolkar vi som att respondenterna i vissa fall använder ägodelar för 
att styra sin omgivnings uppfattning om dem. Vi gör även tolkningen att symboliska 
produkter, vilka spelar en roll för hur deras identiteter ter sig, även anpassas för att 
passa in i sociala kontexter och tillfredsställa omgivningen. Utifrån insamlad data gör vi 
tolkningen att det finns en tendens för att respondenterna använder sig utav sina 
ägodelar, vilka innehar en symbolik, för att forma sina jag inför sin omgivning. Dessa 
ägodelar kan även antas anpassas då den sociala kontext respondenten befinner sig 
kräver det för att bli accepterad, vilket enligt tidigare tolkningar har störst chans att ske 
när respondenterna upplever osäkerhet. 
 
Konformitet, att följa grupper och agera utefter dess förväntningar, sker av olika 
anledningar förutom de individuella och nationella påverkningarna samt social kontext 
vilka har diskuterats ovan. Om värderingen av gruppen är hög, om storleken på gruppen 
är stor samt om individen söker att tillfredsställa behovet om bekräftelse blir individen 
mer benägen att anpassa sig för att bibehålla relationen till gruppen. Gällande uttryck av 
värderingar använder individen en specifik produkt för att förbättra bilden av jagen 
genom exempelvis konsumtion för att efterlikna och jämföra sig för att bli respekterad 
samt för att uttrycka det förlängda jaget som anses vara idealiskt. (Solomon et al., 2010, 
s. 396ff; Goffman, 1959, s. 17; Belk, 1988; Park & Lessig, 1977, s. 102) Gällande 
teorierna om konformitet fann vi att somliga respondenter uppvisar en medvetenhet om 
detta gällande trender. Hanna och Andrea spekulerade i hur det skiljer sig 
beteendemässigt mellan grupper och att det som är socialt accepterat även skiljer sig 
och exemplifierar med yttre prakt. De respondenter som söker efter vad som är socialt 
accepterat för att anpassa sig, samt uppvisar större behov om trygghet, gemenskap samt 
uppskattning tolkar vi är konformister i stor utsträckning, så som Hanna och Line. Flera 
av respondenterna menar att om samhället sett annorlunda ut hade de nog även följt de 
riktlinjerna, vilket också tyder på att det finns en stor fallenhet för uttryck av 
värderingar vilket är att uttrycka det förlängda jaget med symboliska produkter. Detta 
gäller även konformitet. Johan och Erik särskiljer sig, då de menar att de går bakåt i 
tiden och skapar sina egna trender. Vi tolkar dock dessa påståenden som att Johan och 
Erik är anti-konformister sett ur ett samhälleligt perspektiv, men att de handlar inom 
ramarna för vad som är konformistiskt inom deras umgängeskretsar. Vi tolkar då att 
respondenterna, som uppvisar konformistiska tendenser är mer benägna att anamma ett 
symboliskt konsumtionsbeteende för att förlänga sina identiteter och sträva eller svara 
för referensmakt då en av anledningarna till konformitet är bekräftelsebehovet.  
	  
6.2 Symbolisk konsumtion 	  
 
Symboliken i konsumtion grundar sig i emotionella aspekter snarare än funktionella 
Belk (1988) och vi tolkar därmed teorin som att grunden till den symboliska 
konsumtionen är sprungen ur en vilja snarare än ett behov. Samtliga av tillfrågade 
respondenter har fört resonemang kring huruvida de konsumerar på grund av behov 
eller vilja. Det har visat sig att flertalet av respondenterna säger sig agera på grund av en 
vilja, men att denna vilja rättfärdigas genom ett skapande av behovet av en produkt, 
vilket uppstår på grund av olika faktorer så som intresse, inspiration eller tristess. Vi 
kan därmed tolka att respondenterna först och främst konsumerar på grund av att de har 
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en vilja att göra det och vi tolkar vidare att den konsumtion de utför vid dessa tillfällen 
därmed bli symbolisk. Symbolisk konsumtion är vidare enligt O´Cass och McEwen 
(2004, s. 27) ett sätt för en individ att upprätthålla statusen eller makten inom samhället 
eller grupper. Vi kan här se att vissa av respondenterna uttrycker olika former av denna 
önskan, exempelvis Hanna och Andrea som hävdar ett intresse inom området men även 
nämner att deras konsumtion härstammar från samhällets sociala normer och 
omgivningens konsumtion. Även Johan och Erik faller in under detta resonemang, då 
deras konsumtion drivs av att de vill skapa och forma uppfattningen om sin identitet 
genom denna. Vi tolkar detta som symboliska handlingar som har sin grund i att 
upprätthålla acceptans inom samhället och de grupper som dessa respondenter omger 
sig av, då det i stor del är dessa grupper som styr vad respondenterna faktiskt inhandlar. 
Även Denice hävdar att hennes konsumtion är driven av yttre påverkan, vilket 
ytterligare är ett exempel som vi tolkar är omvärldens påverkan på dessa individer. 
Individer influeras som tidigare nämnt bland annat genom sociala bevis i form av social 
och därmed samhällelig påverkan (Cialdini, 2005, s. 118ff). Vi tolkar dessa 
respondenters svar, som innehåller både samhällets sociala normer och dessutom yttre 
påverkan som sker i olika former, som ett bevis på att respondenternas konsumtion till 
viss del är sprungen ut influenser som ryms under principen sociala bevis. Fåtalet 
respondenter uttrycker dock inga åsikter som kan kopplas till att deras konsumtion är 
sprungen ur samhällelig symbolik, vilka är Anton och Claes.  
 
Symbolisk konsumtion är alltså konsumtion som individer på något sätt använder för att 
uttrycka sig själva för omgivningen vilket är resultatet av en önskan att bli bekräftad 
och accepterad (Witt, 2010, s. 18; Bannister & Hogg, 2004, s. 851; Grubb & Grathwohl, 
1967, s. 24; Park & Lessig, 1977, s. 102). I denna studie har flertalet av respondenterna 
hävdat att ägodelar har en betydelse i hur de uttrycker vilka de är samt deras 
värderingar, även om detta inte var den första tanken för respondenterna när frågan 
gällande hur de uttrycker sig själva ställdes. Många av respondenterna menar att 
uppfattningen om deras person ligger i betraktarens ögon och att symboliska produkter 
bidrar till formandet av omgivningens uppfattning. Vi tolkar detta som ett instämmande 
i teorierna kring hur ägodelar har en betydelse för hur en individ blir uppfattad och 
accepterad inom grupper och samhällen och då jämförelser sker med dessa sker detta 
även i enlighet med uttryck av värderingar. Hanna och Klara berättar båda om 
konsumtion de utfört eller vill utföra på grund av vad som är socialt accepterat och 
uppskattat inom en viss grupp som de tillhör eller aspirerar att tillhöra. De Carnatony 
och McDonald (2003) samt Witt (2010, s. 24) menar att tolkningar kring produkters 
symbolik varierar individer emellan och att det även krävs en gemensam förståelse för 
vad som är symboliskt för att det ens skall vara möjligt för en individ att konsumera 
utifrån referensgruppens rådande symbolik. Vi tolkar Hanna och Klaras handlingar som 
exempel på detta och att de är insatta och förstår symboliken inom respektive grupp. Vi 
har dock i övrigt inte uppfattat att någon respondent uttryckligen nämnt huruvida de 
enbart har sett till rådande referensgruppers symbolik när det utfört konsumtion. 
 
Respondenterna har vidare redogjort för flertalet olika inspirationskällor till sin 
konsumtion. Dessa har innefattat sociala medier, massmedia och Internet. Majoriteten 
av respondenterna har också nämnt vänner som en av källorna de hämtar inspiration 
från. Inom influensprincipen sympati benämns att individer har lättare att bli influerade 
av personer dessa tycker om, speciellt om personerna uppfattas som attraktiva i form av 
antingen yttre eller inre egenskaper (Cialdini, 2005, s. 162ff). Det faktum att flertalet av 
respondenterna nämner att deras inspiration kommer från vänner, som respondenterna 
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tycker om, tolkar vi som ett uttryck för att respondenterna blir influerade genom 
sympatiprincipen. När symbolisk konsumtion utförs är det ofta ur ett driv som 
härstammar av att tillfredsställa en omgivande referensgrupp eller för att förstärka den 
egna identiteten för att uppbringa status och makt (Rucker & Galinsky, 2012, s. 257; 
Belk, 1988; Goffman, 1959, s. 17f). Två av respondenterna har, som tidigare nämnt, 
hävdat att de konsumerat ägodelar i syfte att tillhöra en specifik grupp. Resterande 
respondenter har dock inte påvisat denna önskan som en drivkraft till deras konsumtion. 
Trots att respondenterna påvisar olika inspirationskällor till sin konsumtion är det inga 
av dessa som påvisat att inspirationen kommer från en önskan att passa in eller 
tillfredsställa någon viss grupp. Detta tolkar vi som att drivkraften i symbolisk 
konsumtion för respondenterna inte till stor del grundar sig i en önskan att passa in. 
Respondenterna har dessutom visat sig relativt okänsliga för trender inom de områden 
de helst konsumerar inom. Endast en respondent, Johan, har uttryckligen nämnt att det 
för honom är viktigt att ha det nya och senaste inom hans intresseområde. Vi tolkar 
detta som att respondenterna inte gemensamt uppfattar symbolik inom trendiga 
produkter och att de därför inte har en större önskan att konsumera detsamma.  
 
Majoriteten av respondenterna har även hävdat att det inte är av betydelse om 
omgivningen konsumerar detsamma som de själva gör. I detta fall var det endast en av 
respondenterna, Hanna, som stack ut och hävdade att det var viktigt för henne att 
omgivningen konsumerade liknande produkter som hon själv använde. Status och makt 
har som tidigare definierats visat sig vara en av de grundläggande drivkrafterna inom 
symbolisk konsumtion (Rucker & Galinsky, 2012, s. 257) och vi tolkar därmed Hannas 
svar som en vilja att vara förebild och att uppnå status och makt gällande den 
konsumtion hon utför. Detta eftersom det är viktigt för henne att omgivningen skall ha 
en önskan är konsumera liknande produkter. Likväl tolkar vi resterande respondenters 
avsaknad av denna önskan som att ägodelar inte främst är något de vill hävda sig själva 
igenom för att uppnå status och makt. Andra faktorer kan möjligen ha större betydelse, 
som exempelvis prestationer och idealiska attribut, vilket är vad flertalet av 
respondenterna hävdat är statusfyllt. 
 
Tre av respondenterna, Line, Hanna och Klara, menar dock att de ser till omgivningen 
och vad dessa konsumerar när de själva väljer ut vad som skall konsumeras. Produkter 
som konsumeras för att få acceptans av omgivningen, referensgruppen, är som tidigare 
nämnt en form av symbolisk konsumtion (Bannister & Hogg, 2004, s. 851; Grubb & 
Grathwohl, 1967, s. 24). Detta faller även under influensprinciper auktoritet, inom 
vilken yttre prakt i form av ägodelar, exempelvis kläder, kan influera individer till ett 
visst handlande då detta ger uttryck för status, ställning och därmed makt. (Cialdini, 
2005, s. 203ff, 212ff) Vi tolkar detta som att dessa tre respondenter har ett större behov 
av att få omgivningens och därmed referensgruppens godkännande och acceptans än 
övriga respondenter. Vidare kan vi tolka att dessa tre respondenter faller för 
influensprincipen om yttre prakt och därmed auktoritet, då de uttrycker en vilja att 
konsumera liknande produkter som personer i dess omgivning även använder. Vidare 
nämner majoriteten av respondenterna att omgivningens uppskattning och deras positiva 
åsikter kring utförd konsumtion har mindre betydelse. Genom detta gör vi ytterligare en 
tolkning att de produkter som respondenterna konsumerar främst inte konsumeras för ett 
yttre godkännande från omgivningen och omgivande grupper, utan främst för 
erhållandet av respons som då uppfyller respondenternas bekräftelsebehov. Dock 
hävdar en av respondenterna, Johan, att huvudsyftet med hans konsumtion är att andra 
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skall gilla och uppskatta det, vilket vi menar kan ses som just bekräftelsebehovet är 
drivkraften inom referensgrupper och därmed ett uttryck för symbolisk konsumtion. 
 
Trots att alla respondenter uttryckt att omgivningen har liten betydelse när de utför 
konsumtion, har de ändå valt att publicera sin utförda konsumtion på sociala nätverk. 
Syftet med symbolisk konsumtion är bland annat att på något sätt visa upp samt 
utmärka sin identitet och denna konsumtion utförs som ett resultat av 
bekräftelsebehovet (Witt, 2010, s. 18). Många av respondenterna har vid frågan om 
varför de valt att publicera utförd konsumtion på sociala nätverk efter en viss betänketid 
påpekat ett inneboende bekräftelsebehov som den största anledningen. Vi tolkar detta 
som att omgivningens betydelse till en början kan te sig irrelevant för respondenterna. 
När närmare frågor kommer om detta visar det sig dock att flertalet av respondenterna 
söker efter en form av bekräftelse på de köp de har gjort. Ju större betydelse gruppen 
har för respondenten, desto större behov av bekräftelse upplever respondenten. Dock 
hävdar tre av respondenterna att de delar med sig av konsumtion enbart för att de vill 
visa upp sin glädje över denna. 
 
Den symboliska konsumtion som utförs kan enligt teorin utföras på två olika sätt; 
genom överdriven konsumtion samt genom statuskonsumtion. Överdriven konsumtion 
handlar om konsumtion som inflaterar egot och som ofta utförs på lyxvaror trots att det 
finns substitut i lägre prisklasser. Statuskonsumtion handlar å andra sidan om att 
förbättra eller bibehålla status och social ställning i samhället. (Veblen, 1899, 1965; 
Eastman et al., 1999, s. 42f) Andrea har uttryckt att hon får en inre tillfredsställelse och 
känner sig mer nöjd när hon har konsumerat dyrare varumärken. Detta tolkar vi som en 
form av överdriven konsumtion, som hon utför i syfte att inflatera sitt ego eftersom det 
ger henne en högre tillfredsställelse. Dock har ingen av de andra respondenterna 
uttryckt att de utför konsumtion på detta sätt, utan konsumtion av dyrare märken är 
grundad i den kvalitet som dessa står för och respondenternas tillit i att dessa 
varumärken kommer att leverera en god kvalitet. Både Denice och Claes har uttryckt att 
deras konsumtion av märkesprodukter inte hade skett om de visste att det fanns billigare 
men likvärdiga produkter inom samma kategori, vilket flera andra respondenter också 
bekräftat. Detta tolkar vi som att överdriven konsumtion inte är vanligt förekommande 
bland våra respondenter förutom för Andrea som inte visar sig främmande för 
konsumtion av dyrare varumärken. Statuskonsumtion är enligt vår tolkning desto mer 
förekommande bland respondenterna. Johan har nämnt att han konsumerar märken för 
att han kan identifiera sig med dessa, medan Line har utfört konsumtion av varumärken 
av osäkerhet för vad omgivningen skall anse om hon hade köpt kopior av varumärket. 
Det är dock enligt oss svårt att utröna huruvida övriga respondenters konsumtion av 
märkesprodukter grundar sig i något av dessa uttryck, då kvalitet har varit det 
överhängande skälet till varför märkesprodukter konsumerats. 
 
Flertalet av respondenterna har dessutom hävdat att status är en form av rangordning 
som ofta har att göra med egenskaper, prestationer och titlar. Detta är också per 
definition vad status faktiskt är (Nationalencyklopedin, 2013). Influensprincipen 
auktoritet och dess innebörd anger bland annat att personer med titlar och makt i form 
av kunskap eller en viss ställning kan innebära en influens för omgivningen (Cialdini, 
2005, s. 203ff, 212ff). Vi tolkar respondenternas svar gällande detta som att status för 
dem inte baseras på ägodelar och att individer enligt respondenterna kan uppnå status 
genom prestationer och egenskaper, trots att statusprodukter ibland konsumeras och 
används av respondenterna själva. Statussymboler varierar mellan ålder, kön och social 
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klass (O´Cass & McEwen, 2004, s. 29; McConnel et al., 2012, s. 381f) och vi tolkar 
detta som att majoriteten av respondenterna befinner sig i en ålder samt livssituation där 
status och dess betydelse främst bygger på prestationer och åstadkommande snarare än 
ägodelar. Vi tolkar därmed detta som att influenser från principen auktoritet är aktuella 
för respondenterna, men att det inte är starkt förknippat med huruvida respondenterna 
väljer att konsumera som dessa auktoriteter eller ej. Som tidigare nämnt ser majoriteten 
av respondenterna upp till egenskaper och prestationer som individer har och 
respondenterna vill i många fall också inneha dessa egenskaper. Därmed gör vi 
tolkningen att flertalet av respondenterna influeras av auktoriteter, men främst genom 
att vilja likna dessa i form av titlar, egenskaper och prestationer snarare än genom vad 
dessa väljer att omge sig med för ägodelar. Sandra och Denice uttrycker dock att status 
handlar om ägodelar och pengar vilket även Erik gör. De hävdar dock att detta är något 
de tror att andra människor anser är status, trots att de själva är av en annan åsikt. Vi 
tolkar dock detta som att dessa tre respondenter uttrycker att omvärlden definierar status 
via ägodelar. Detta kan möjligen komma att omedvetet påverka hur de vill uttrycka sin 
ställning i samhället genom ägodelar, då de som tidigare nämnt påvisar en benägenhet 
att anpassa sig utifrån sociala kontexter. Detta tolkar vi även i enlighet med det som kan 
ses som yttre prakt gällande influensprinciperna inom auktoritet, där det enligt Cialdini 
(2005, s. 203ff, 212ff) går att hävda status och ställning via bland annat ägodelar som är 
tydligt synliga för omgivningen. Han et al. (2010, s. 18), De Botton (2004) och Eastman 
et al. (1999, s. 43) menar att prestationer tillhör dåtidens hävdande av status och att det 
numera är ägodelar som innehar den främsta makten gällande statussymboler. Detta har 
våra respondenter i majoritet visat sig motsätta, då respondenterna i hög grad pekat ut 
prestationer och titlar som stora bidragande faktorer till vilken status som innehas i 
samhället.  
 
Vid frågan gällande vad märkesprodukter signalerar till omgivningen, visade svaren sig 
variera mellan respondenterna. Detta har i teorin förklarats genom att status och 
symbolik kan ha olika innebörd för olika individer och grupper samt att det dessutom 
finns en gemensam förståelse (Witt, 2010, s. 24). Somliga respondenter nämnde grova 
negativa ord för att beskriva deras uppfattning om personer som utför konsumtion av 
märkesprodukter, samtidigt som andra respondenter nämnde att märkeskonsumtion 
absolut bidrar till en viss uppfattning om någon och vi tolkar alla respondenters ordval i 
en något negativ klang. Som tidigare diskuterats har flertalet respondenter inte visat på 
att de konsumerar märkesprodukter på grund av någon annan anledning än den kvalitet 
som dessa står för och vi menar att detta kan kopplas samman. Då respondenterna själva 
inte önskar att konsumera märken för annat än dess kvalitet menar vi att denna, enligt 
oss smått negativa eller nollställda inställning till märkesprodukters signalering, bidrar 
till att märkesprodukter inte är vidare betydelsefullt för respondenterna i fråga. Vi 
menar att detta åter igen kopplas till att status för respondenterna allt som oftast handlar 
om prestationer och talang. Dock menar alla respondenter att de gärna ger positiv 
respons på produkter som de anser fina och värda sina pengar. När de anser att något är 
konsumerat bara för sakens skull uteblir dock deras respons, eftersom de anser det 
onödigt. Detta visar ytterligare på det resonemang som De Charnatony och McDonald 
(2003) för, att individer inte alltid ser samma mening eller betydelse i vad en produkt 
representerar då individen har en egen tolkning för vad som faktiskt är symboliskt. 
Eriks resonemang kring att han aldrig får någon respons på den märkeskonsumtion han 
utför menar vi bidrar ytterligare till den individuella tolkningen av vad som är 
betydelsefullt samt den gemensamma förståelsen som spelar in i utrönandet av vad som 
är symbolisk. Att det sker på en individuell nivå gör att vi finner det svårt att fastställa 
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detta, vilket gäller majoriteten av respondenterna.	   Erik menar att han konsumerar 
märkesprodukter, men eftersom mycket få vet att det han konsumerar faktiskt är dyrare 
märkesvaror, uteblir responsen från omgivningen och detta bidrar till att han därmed 
inte heller söker efter någon respons. 
	  
6.3 Social media 	  
 
Enligt teorin är Facebook det dominerande sociala nätverket på marknaden och det är 
dessutom det nätverk som är oerhört populärt bland unga individer (Kaplan & Haenlein, 
2010, s. 64; Lipsman et al. 2012, s. 40). Detta har denna studies respondenter bekräftat 
då de alla menat att de föredrar Facebook framför andra nätverk. Facebook har vidare 
enligt teorin många olika användningsområden i form av kommunikation och 
publicering av filmklipp, bilder, texter med mera (Kaplan & Haenlein, 2010, s. 63). 
Studiens respondenter har hävdat att deras huvudsakliga syfte med medlemskapet i 
Facebook är för att kunna kommunicera med vänner samt att kunna hålla sig 
uppdaterade om vad som händer samt för att kunna studera andra personers liv. Det är 
även inom dessa områden som samtliga respondenter främst är aktiva. Majoriteten av 
respondenterna nämner att den främsta aktiviteten de utför är att kommunicera genom 
meddelande- och chattfunktionerna, vilka är privata konversationer. Flertalet av 
respondenterna nämner även att det använder sig av nyhetsflödet, där de håller koll på 
vad vänner gör samt kommenterar och gillar olika saker. Flertalet av respondenterna har 
nämnt att de avgör huruvida de kan vara aktiva genom att studera andra personers 
aktivitet på Facebook. Detta tolkar vi som ett bevis på att influensprincipen sociala 
bevis, vilket enligt Cialdini (2005, s. 118ff) betyder att individer söker ledtrådar i 
omgivningen gällande hur de ska bete sig, även är aktuell på Facebook och därmed även 
aktuell online. Denna influensprincip är även en av de få som sägs ha lika stor verkan i 
onlinekontexter (Guadagno et al., 2013, s. 57). Vi tolkar respondenternas svar som 
bekräftelser på att influensprincipen sociala bevis därmed även är aktuell i en 
onlinekontext, då de söker efter ledtrådar för vilket beteende som anses accepterat.  
 
Vi har tidigare nämnt identiteter som till stor del är resultatet av individers 
självuppfattning och olika jag. I kontexten sociala nätverk skapas det enligt teorierna en 
ny identitet, den virtuella identiteten (Hongladarom, 2011, s. 533). De sociala 
plattformarna gör därför att användarna kan konstruera en virtuell identitet, men här går 
forskningen isär kring huruvida en förskönande virtuell identitet framställs eller ej 
(Chou et al. 2012, s. 117; Bullingham & Vasconcelos, 2013, s. 110). Respondenterna i 
denna studie har visat sig reflektera olika mycket över hur de presenterar sig själva på 
Facebook.  Flertalet av respondenterna hävdar att de tänker på hur de presenterar sig 
och att detta stämmer överens med hur de presenterar den grundläggande identiteten i 
det verkliga livet. Denice har dock inte tänkt på detta, eftersom hon på Facebook endast 
omger sig av personer som redan vet vem hon är. Flertalet av respondenterna hävdar 
trots olika engagemang i hur de presenterar sig, att deras Facebook-profil stämmer 
överens med vilka de är som personer. Dock menar fyra av respondenterna att de är 
överrepresenterade i vissa sociala sammanhang och menar att denna bild kan bli 
missvisande för hur de är som personer i verkliga livet. Merparten av respondenterna 
hävdar också att de helst visar upp de attribut som de själva hävdar är deras positiva. 
Den som skiljer sig från detta resonemang är Sandra, som till merparten visar upp sina 
negativa sidor. Respondenterna tror även att de i stor grad uppfattas beroende på de 
bilder som visas upp på profilerna. Vi tolkar dessa svar som att ingen av respondenterna 
lägger ned märkbar tid på att skapa en virtuell identitet som skiljer sig från deras 
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verkliga jag och grundläggande identitet. Respondenterna hävdar att de ibland är 
överrepresenterade i vissa sammanhang och somliga menar att det är en väldigt liten del 
som visas av deras identitet över huvud taget, men vi tolkar att ingen av respondenterna 
utifrån svaren aktivt och medvetet arbetar med att skapa en virtuell identitet för att 
förställa sig själva.  
Därför bekräftar studiens respondenter den teori som Bullingham och Vasconcelos 
(2013, s. 110) presenterar, vilket är att de vill inneha en virtuell identitet som är 
sprungen och baserad på den grundläggande och verkliga identiteten. Detta tolkar vi kan 
relateras till att respondenternas beteende på Facebook sker i enlighet med 
influensprincipen förpliktelse och konsekvens, vilket enligt Cialdini (2005, s. 67ff) 
betyder att individer handlar utifrån att de vill verka konsekventa i sina handlingar. 
Denna influensprincip är dessutom en av de principer som påstås ha lika stor inverkan 
online som i verkliga livet (Guadagno & Cialdini, 2005, s. 91) och vi menar att detta 
bekräftas av studiens respondenter då de uppvisar en vilja att på Facebook uppfattas 
som de gör i verkliga livet. Vi tolkar vidare att detta är en önskan sprungen ur att 
flertalet respondenter har någon form av verklig kontakt med de vänner som har tillgång 
till deras profil på Facebook. Dock menar flera av respondenterna att det de väljer att 
dela till största del är attribut och händelser som de själva menar är positiva. Denna 
önskan är något som forskarna är överens om (Chou et al., 2012; Hongladarom, 2011; 
Bullingham & Vasconcelos, 2013) och vi hävdar också att detta är något som flertalet 
av våra respondenter har påpekat. Samtliga respondenter har hävdat att de har valt att ta 
bort material i anslutning till deras profiler, men detta har främst involverat bilder de 
inte varit nöjda med. Respondenterna uppger alla att de är medlemmar i diverse grupp- 
och fansidor, men att detta har ett informativt syfte då de vill hålla sig uppdaterade inom 
områden och ämnen de anser intressanta. Vi menar därför att ingen av respondenterna i 
vidare bemärkelse har uttryckt att de medvetet väljer att ta bort eller publicera material 
för att förställa sig själva. Ingen av respondenterna påpekar att de väljer att gå med i 
grupper för att visa vilka de är eller vill vara. Material tas inte heller bort för att 
respondenterna inte medvetet önskar att förställa sin identitet. Vi tolkar därmed att det 
inom den grupp av undersökta respondenter inte finns en önskan att förställa sig själva 
på sociala nätverk. Kopplar vi detta till teorierna kring jagen och identiteterna som 
avhandlats i tidigare avsnitt, kan vi tolka detta som att respondenterna troligen är 
relativt nöjda med sitt verkliga, virtuella jag och identitet samt inte känner ett behov av 
att hävda en idealisk virtuell identitet på Facebook.  
 
Respondenterna har vidare angett att de reflekterar över huruvida deras vänner 
presenterar sig själva och sin identitet på Facebook. Majoriteten hävdar dock att de vid 
vissa tillfällen kan reagera på att det inte stämmer överens med deras bild av personerna 
i verkligheten och att det då ofta handlar om att vissa saker är för bra. Vi tolkar detta 
som att respondenterna i vissa fall upplever att de vänner de omger sig av på sociala 
nätverk förställer sin identitet till det bättre, i likhet med det resonemang som Chou et 
al., (2012), Hongladarom (2011) och Bullingham & Vasconcelos (2013) för. Det går 
därför vidare att tolka att respondenterna är medvetna om att dessa personer förställer 
sig själva till det bättre och att de vidare besitter en kritisk syn för hur deras vänner kan 
presentera och i vissa fall förställa sig själva på sociala nätverk. Influensprincipen 
förpliktelse och konsekvens handlar om att individer lättare kan bli influerade om de 
upplever att personer är konsekventa i sina handlingar, vilket är sprunget ur djupt rotade 
beteenden hos individen (Cialdini, 2005, s. 67ff, 83). Denna influensprincip sägs 
dessutom ha lika stor verkan i en onlinekontext som i en verklighetskontext (Guadagno 
& Cialdini, 2005, s. 91) Vi tolkar respondenternas resonemang och medvetenhet 
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gällande sina vänners möjliga förställande som en indikation på att influensprincipen 
förpliktelse och konsekvens i lika hög grad har influens på individer som den har i det 
verkliga livet, vilket därmed också bekräftar teorin. Detta då respondenterna uppfattar 
att deras vänner på Facebook går emot denna influensprincip, varför själva influensen 
uteblir då de innehar en kännedom om att förställningar sker och därför kritiskt kan 
avgöra huruvida vännernas virtuella identitet stämmer överens eller ej.  
 
Den möjlighet som finns att förställa sig till det bättre har även enligt forskning visat sig 
ha psykologisk påverkan i form av minskat självförtroende då användare upplever att 
andra har det bättre och är lyckligare (Chou et al., 2012, s. 119). Flertalet av 
respondenterna har hävdat att den allmänna mentaliteten som råder på Facebook i 
mångt och mycket är en form av tävling där det handlar om att på något sätt visa upp 
hur bra någon har det eller hur bra någon är. Respondenterna har som ovan nämnt 
uttryckt att de uppfattar att vänner på Facebook ibland visar upp en annorlunda bild som 
oftast visar på att allt är bättre än vad det är. Dock har respondenterna inte uttryckt sig 
må dåligt över detta i vidare stor grad. Respondenterna menar att de upplever bitvis 
skryt i form av hävdande av livssituationer. Dock är det ingen som påpekat att detta är 
merparten av det som de exponeras för. Vidare, när skryt väl uppfattas, reagerar de 
genom att störa sig på det och som ovan nämnt reflektera över att det ofta inte stämmer 
överens. Vi tolkar respondenternas avsaknad av förminskande känslor som ett resultat 
av det kritiska förhållningssätt som många av dem uppvisar gällande andras 
självpresentationer. Respondenterna tycks vara medvetna om den möjlighet som finns 
att förställa identiteten på Facebook och visar sig därför inte heller nämnvärt påverkade 
psykologiskt av det som de exponeras för. 
 
Som teorin visar är kommunikationsprocessen i hög grad likadan på sociala nätverk än i 
verkliga livet. Kommunikationen kan ske med bland annat bilder och 
statusuppdateringar, vilket blir en en- eller tvåvägskommunikation beroende på vilket 
respons som mottagarna av den information som en användare publicerar ger. 
(Shannon, 1948, s. 6f) Samtliga respondenter i denna studie utom en, Sandra, hävdar att 
de publicerar och delar material på Facebook för att få någon form av respons tillbaka. 
De flesta påpekar dessutom att detta är huvudsyftet med publiceringen i fråga och två av 
respondenterna, Line och Hanna, påtalar en känsla av misslyckande i de fall som de inte 
får någon respons. Ett antal av respondenterna nämner här bekräftelsebehovet som en av 
orsakerna till denna önskan, vilket vi också tolkar som den grundläggande drivkraften 
till respondenternas publiceringar. Vi tolkar det vidare som att publiceringarna är 
sprungna i det bekräftelsebehov som finns av uppskattning och trygghet för 
respondenterna, likt stegen i Maslows (1943)  behovstrappa. Hanna och Lines känsla av 
misslyckande vid utebliven respons ger oss ytterligare en anledning att tolka behovet 
om uppskattning som aktuellt på sociala nätverk likväl som i verkliga livet. Ingen av 
respondenterna har dock fått respons i form av ifrågasättande någon gång på publicerat 
material, utan all respons är positiv. 
 
För att respondenterna skall återkoppla på material som läggs upp på Facebook, och 
därmed bidraga till att en envägskommunikation blir en tvåvägskommunikation, har det 
varit delade åsikter om. I många fall handlar det om materialet uppmärksammas eller ej 
och här har respondenterna angivit olika orsaker till uppmärksammandet. Vissa nämner 
att ju närmare de står någon, desto större chans är det att dem uppmärksammar 
materialet samt att de därmed ger återkoppling till det, ofta oavsett innehåll. 
Respondenterna uppmärksammar därmed material upplagt av personer de tycker om. 
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Detta tolkar vi som en koppling till influensprincipen sympati, som enligt Cialdini 
(2005, s. 162ff) behandlar influens som sker främst baserat på relationer. Denna 
influens sägs enligt teorin vidare ha mindre verkan online än i verkligheten (Guadagno 
& Cialdini, 2005, s. 91) Vi tolkar dessa respondenters svar som att möjligheten att 
upptäcka material på Facebook och att därmed också bli influerad av det i många fall 
baseras på hur nära respondenterna står sändaren av informationen. Roliga och stora 
livshändelser samt saker som rör respondenternas intresseområden är också sådant som 
de uppmärksammar. Vi tolkar detta som att respondenterna i stor grad uppmärksammar 
sådant som de kan relatera till, antingen för att de står nära någon relationsmässigt eller 
för att de står nära något rent intressemässigt. Därmed menar vi att influensprincipen 
sympati har en verkan i denna onlinekontext, men influenser till symbolisk konsumtion 
sker inte med hjälp av densamma. Kommunikationsmodellen består enligt teorin av en 
kanal innehållandes brus som försvårar meddelandets gång från sändaren till mottagaren 
(Shannon, 1948, s. 6f). På Facebook samlas en stor mängd information på Nyhetsflödet 
och vi tolkar att respondenterna, utifrån deras svar, uppvisar en form av selektivitet som 
uppkommer på grund av brus från vänner på Facebook som inte har stor betydelse 
gällande det publicerade material de exponeras för. Vi tolkar vidare att ju större 
anknytning till något respondenterna har, desto större chans är det att det uppfattas och 
därmed också ofta resulterar i återkoppling i form av en gilla-markering eller 
kommentar. 
 
Respondenterna visar även upp en relativt stor medvetenhet gällande huruvida deras 
vänner är aktiva och på vilket sätt. Flertalet av respondenterna påpekar att det finns 
vänner som är aktiva i form av publiceringar varje dag, men även att det finns många 
som använder Facebook men i stor utsträckning väljer att inte kommunicera genom 
status- och bilduppdateringar som visas på nyhetsflödet. Vi tolkar dessa olikartade val 
av kommunikation och hur den utförs som att Facebook är en plats där individer kan 
hävda sig, men att det endast är en viss del av medlemmarna som faktiskt är aktiva och 
väljer att publicera material, vilken även respondenterna verkar medvetna om. Vidare 
kan vi tolka detta som att Facebook är ett socialt nätverk där respondenternas vänner 
finns representerade, men att de intryck som respondenterna möter på Facebook endast 
kommer från en del av deras bekantskapskrets. Vi menar att detta vidare kan bidra till 
att respondenternas möjliga referensgrupper inte finns representerade i form av 
påverkan på samma sätt som de gör i det verkliga livet, vilket kan bidraga till en 
eventuell minskning på möjligheten att influeras i denna sociala nätbaserade kontext. 
 
Samtliga respondenter har fått frågan om de någon gång ser bevis av andras konsumtion 
på Facebook vilket de alla hävdat att de upplevt. Somliga har hävdat att de påverkas av 
sådana publiceringar i form av att det väcker köplust, förutsatt att det som visas upp är 
tilltalande. Detta är gemensamt för Klara, Hanna, Andrea, Sandra och Line. Detta menar 
vi kan kopplas till att det material som uppmärksammas i de flesta fall behöver inneha 
någon form av personlig innebörd för respondenterna, vilket har att göra med 
individuella preferenser. Vi tolkar detta som ytterligare en svårighet med att utreda 
symboliken, då flertalet respondenter allt som oftast hävdar att det är deras eget tycke 
och smak som både avgör huruvida de både uppmärksammar, återkopplar och påverkas 
av material som publiceras på Facebook.  
 
Den sista frågan i intervjuguiden behandlade om respondenterna spontant känner att de 
blir influerade till symbolisk konsumtion via vänner på sociala nätverk. Här svarar 
Claes och Erik bestämt nej, medan resterande respondenter hävdar att ett köpsug, en lust 
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och inspiration kan väckas om de tycker att produkten är tilltalande. De hävdar dock att 
det mycket sällan utmynnar i konsumtion av just den produkt de exponeras för. Även 
dessa påståenden tolkar vi som att symboliken i någon form sätts åt sidan och att det 
istället är inspiration till konsumtion över lag som väcks. Många av respondenterna som 
deltagit i denna studie har visat sig ha intressen inom olika områden av konsumtion. Vår 
tolkning av detta är att sociala nätverk kan bidraga till ytterligare inspiration till 
konsumtion inom det respondenterna tycker är intressant, men att influenser till att 
konsumera symboliskt hamnar ur fokus eftersom respondenterna i hög grad kan ställa 
sig kritiskt till det som de exponeras för i enlighet med influensprincipen förpliktelse 
och konsekvens. Dessutom är flertalet respondenter medvetna om att alla deras vänner 
inte är aktiva på Facebook och således ökar möjligheten för att personer ur 
referensgrupper och dessa personers påverkan möjligen inte alls exponeras på Facebook 
i lika hög grad som det verkliga livet. 
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7. SLUTSATSER 	  
 
I detta kapitel redogör vi för våra slutsatser som besvarar studiens syfte samt 
problemformulering. Studiens syfte har varit att skapa en fördjupad förståelse för om 
och hur unga vuxna påverkas av samt påverkar varandra till symbolisk konsumtion via 
social media. Detta för att kunna besvara problemformuleringen: I vilken grad 
influerar unga vuxna individer i Sverige varandra till symbolisk konsumtion via sociala 
nätverk? Slutligen presenteras studiens teoretiska, praktiska samt samhälleliga bidrag 
som uppkommit genom studiens slutsatser. 
 
Vår slutsats är att de unga vuxna, vilka deltog i denna studie, till en liten grad influerar 
varandra till symbolisk konsumtion via sociala nätverk. Utifrån det empiriska material 
vi erhållit genom intervjuer med våra respondenter kan vi dra slutsatsen att våra 
respondenter är tillfreds med sina identiteter. I grunden är de tillfreds med sin verkliga 
sida och den befinner sig i närheten för vad de anser vara deras idealiska sida. Denna 
slutsats drar vi genom att vi inte upptäcker någon vilja till komplettering av identiteten 
med ytterligare idealiska attribut då respondenterna enbart fokuserar på att förbättra de 
negativa attribut de anser sig ha. Gällande identiteter har respondenterna visat en relativt 
tydlig självuppfattning samt en medvetenhet om sig själva och sina beteenden vilka 
även har spridit sig till de virtuella identiteterna. Studiens respondenter är medvetna om 
att de har en virtuell identitet men hävdar att de inte förställer denna eller har ett intresse 
av att göra detta. Genom detta drar vi slutsatsen att respondenterna ser sin virtuella 
identitet på sociala nätverk som tillfredsställande och dessutom representativ för deras 
grundläggande identitet som de till stor del är nöjda med. Vår slutsats gällande de 
virtuella identiteterna är dessutom att respondenterna besitter en medvetenhet om att det 
finns möjligheter att förställa identiteter på sociala nätverk. Detta får oss vidare att dra 
slutsatsen om att respondenterna även uppvisar sin grundläggande och dominerande 
identitet i den verkliga omgivningen. Även om respondenterna anpassar sina identiteter 
kontextbaserat och utifrån influensprincipen sociala bevis, besitter respondenterna 
utifrån intervjuerna en förhållandevis god självuppfattning både i verkligheten samt 
online vilket gör denna influensprincip är aktuell men inte starkt dominerande gällande 
respondenternas identitetsskapande.  
 
Vi kan även uppfatta att respondenterna känner ett genomgående behov av att vara 
inkluderade i grupper, vilket påvisar betydelsen av bekräftelsebehovet samt behovet om 
gemenskap och trygghet. Vi kan även dra slutsatsen att osäkerhet är näst intill 
avgörande för hur pass mottagliga respondenterna är för yttre influenser från grupperna, 
då respondenter vilka känner sig säkra i sociala kontexter uppvisar sin grundläggande 
och verkliga identitet och har större motståndskraft till anpassning på grund av sociala 
normer. I osäkra situationer är respondenterna mer öppna och söker efter vad som är 
accepterat inom den sociala kontexten och jämför dessutom sitt eget beteende med 
andra i gruppen och genom detta finner vi att respondenternas behov av gemenskap och 
trygghet blir tillfredsställda. Den slutsats vi drar gällande detta är att anpassning är 
aktuellt när nya sociala kontexter uppstår, men att respondenterna i sina bekanta 
kontexter besitter en identitet de är tillfreds med och följaktligen inte känner behov av 
att förändra denna. 
 
Samtliga respondenter visar sig vara förhållandevis bekväma och trygga i sina 
livssituationer då de haft samma rutiner under flera år utan några större omställningar. 
Genom detta drar vi slutsatsen att respondenternas behov av gemenskap och 
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uppskattning är tillfredsställda vilket leder till att de blir bekväma. Den enda 
respondenten som nyligen genomgått en stor livsförändring är Line. Hon har nyligen 
blivit förälder och vi kan se att hon har kompletterat sin identitet och antagit rollen som 
mamma. Denna omställning leder till en ny livssituation men också till nya 
referensgrupper samt sociala kontexter vilka hon inte är bekant med sedan tidigare. 
Samtliga respondenter har påvisat att osäkerhet leder till större inflytande från 
referensgrupper. Osäkerheten har även visat sig vara sprungen ur nya sociala kontexter, 
vilket gör att vi drar slutsatsen att Lines osäkerhet har gjort henne mer öppen för 
influenser, inom principen sociala bevis, från den nya referensgrupp hon ser upp till. 
Hon har visat att hon jämför sig med andra mödrar i referensgruppen och anpassar sig 
för att bli accepterad. Hon har vidare sett upp till sin referensgrupp då de besitter 
information som hon anser vara värdefull och deras referensmakt får henne att anpassa 
sig då relationen värderas högt. Vi drar med detta som grund slutsatsen om att 
livssituation är en mycket viktig faktor som påverkar till vilken grad unga vuxna är 
mottagliga samt benägna till att influeras samt influera av de olika influensprinciperna. 
Då respondenterna i dagsläget upplever invanda livssituationer med välkända 
omgivningar, leder detta till att de inte är lika mottagliga för influensen från densamma. 
Osäkerhet inom grupper grundar sig i att behoven om gemenskap samt uppskattning 
inte tillfredsställs av omgivningen i livssituationerna, och då respondenterna är 
medvetna om vilka attribut och beteenden som är accepterade samt känner sig bekväma 
blir de således inte lika mottagliga för influens.  
 
Gällande symbolisk konsumtion drar vi slutsatsen att ägodelar, vilka innehar symbolik, 
har betydelse i respondenternas sätt att uttrycka sina identiteter. I kombination med 
slutsatsen om att av osäkerhet följer anpassning, drar vi således även slutsatsen att 
samtliga respondenter uppvisar en benägenhet att anpassa sig efter grupper vid 
osäkerhet som uppkommer vid nya livssituationer, vilket livet också innebär. Vår 
slutsats är vidare att samtliga respondenter är benägna att utföra symbolisk konsumtion i 
livet och att alla respondenter vid utvalda, ofta osäkra, tillfällen har använt sig av 
symboliska ägodelar för att uttrycka just sina identiteter inför andra. Alla respondenter 
uttrycker att yttre prakt är av betydelse då de använder ägodelar för att styra och skapa 
omgivningens uppfattning om dem själva med hjälp av just yttre prakt i form av 
exempelvis kläder. Respondenterna bekräftar därmed influensprincipen auktoritet som 
fungerande i verkligheten, dock inte på sociala nätverk då de inte ser sina vänner som 
auktoritära. 
 
Vi kan däremot konkludera att status och makt enligt respondenterna främst kommer 
från prestationer och titlar samt egenskaper och således inte ur produkter eller 
varumärken som visas upp. Vår slutsats är att respondenterna uttrycker sina identiteter 
genom ägodelar som uppvisas publikt, men respondenterna anser inte att status och 
makt ligger i att kunna bevisa sitt välstånd genom konsumtion i de livsskeden de nu 
befinner sig i. Då livssituationer kan komma att förändras för respondenterna som idag 
lever i socialt trygga och relativt invanda livssituationer drar vi slutsatsen att osäkerhet i 
livssituationer ökar benägenheten för respondenterna att konsumera symboliskt för att 
uttrycka vilka de är och för att anpassa sina identiteter inför referensgrupper. 
 
Denna slutsats styrks genom den avvikande respondenten Line, som är den enda 
respondenten vilken har en ny livssituation. Hon använder sig utav ägodelar för att 
uttrycka vem hon är och hennes identitet för den nya referensgruppen i form en stilsäker 
mamma. Hon har, som tidigare nämnt, visat benägenhet att anpassa sig inför dessa 
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gruppmedlemmar då de innehar referens- och informativ över henne, att hon jämför sig 
med dem och anpassar sig för att passa in. Hon har nu ett tydligt konsumtionsbeteende 
som präglar den hon är då hon beskrivit sig som ”shopaholic” och vi uppfattar att hon 
utför symbolisk konsumtion för att förlänga jaget och komplettera hennes identitet som 
hon är osäker inom och som delvis är under uppbyggnad. 
 
Gällande social media ser vi att respondenterna är mycket medvetna om det faktum att 
den information de möts av på sociala nätverk enbart innefattar en beskärd del av deras 
bekantskapskrets och referensgrupper samt att det finns en möjlighet att förställa sin 
identitet till den virtuella identiteten. Här ser vi en tydlig koppling till influensprincipen 
förpliktelse och konsekvens, som innebär att individer har mindre möjlighet att influera 
om de inte upplevs konsekventa i sitt beteende. Detta gör att sociala nätverk över lag 
inte tas på lika stort allvar som verkligheten i termer av influenser till symbolisk 
konsumtion. Respondenterna menar att de snarare blir inspirerade till konsumtion, men 
detta beroende på vilken relation respondenterna har till de personer eller det material 
de blir exponerade för. Vad som uppfattas på sociala nätverk är vidare selektivt då brus, 
i form av andra individers aktivitet vilken respondenterna inte värdesätter lika högt, 
uppstår och det dessutom har stor betydelse vilket relation respondenterna har med 
sändaren av informationen. Detta innebär att influensprincipen sympati blir aktuell, men 
att den inte leder till symboliska handlingar utan snarare står för inspiration. I de fall 
material, gällande konsumtion, faktiskt uppfattas av respondenterna blir de inspirerade i 
de fall tycke för en produkt uppstår. Dock är inte inspiration tillräckligt för att leda till 
direkta köp av symboliska produkter, vilket vi menar beror på medvetenheten om att de 
virtuella identiteter där inspirationen härstammar från kan vara förställda och därmed 
kan individerna bakom dessa möjligen förställda identiteter inte influera i lika stor grad 
som i verkliga livet. 
 
Detta beror även på att respondenternas vänners aktivitet på Facebook varierar. Somliga 
är inte aktiva medan andra är oerhört aktiva vilket gör att vi drar slutsatsen om att delar 
av referensgruppen möjligen inte återfinns aktiva på dessa sociala nätverk och att detta 
har betydelse då respondenterna inte kan jämföra sig med alla medlemmar ur 
referensgruppen och genom detta avgöra vad som är det korrekta beteendet. I och med 
detta drar vi slutsatsen att verkligheten väger tyngre gällande influensmöjligheter inom 
principen sociala bevis för majoriteten av respondenterna. Återigen särskiljer sig Line 
från övriga respondenter, då hennes referensgrupp återfinns på Facebook i högt antal 
medlemmar och i aktiv form. Hon blir därmed till högre grad inspirerad och influerad 
till skillnad från övriga respondenter. Då Lines referensgrupp återfinns på Facebook 
visar hon därmed ofta upp sin konsumtion, vilket i kombination med en osäkerhet gör 
att hon söker bekräftelse där och erhåller det genom uppmärksamhet av de andra 
medlemmarna ur referensgruppen, vilket leder till att hon upprepar handlingen. Då 
övriga medlemmar ser upp till hennes konsumtion leder det till att Line innehar 
referensmakt och agerar influenskälla gällande konsumtionen och i och med hennes 
köpbeteende och ytterligare motiverar hennes benägenhet att uppvisa konsumerade 
produkter. Vi drar återigen slutsatsen om att osäkerheten i den nya livssituationen är den 
bakomliggande faktorn till hennes konsumtionsbeteende. Denna slutsats styrks av att 
hennes beteende bistod trots att hon upplevt att hennes köpmönster blivit ifrågasatt av 
andra i omgivningen, men fortsatte på grund av smickret hon fick av andra vilket 
motiverade henne ytterligare och gjorde att hon kände sig sedd upp till vilket 
tillfredsställer behovet om gemenskap och uppskattning. 
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Vi presenterade i kapitlet Teori en sammanfattande modell över vår syn på hur ett 
preliminärt händelseförlopp gällande hur unga individer påverkas av samt påverkar 
varandra till symbolisk konsumtion via sociala nätverk kan gå till. Efter analys av 
insamlad empirisk data har vi reviderat denna modell för att illustrera våra slutsatser.	  

	  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5: Egen modell över studiens slutsatser 

 
Studiens slutsats är att det initialt sett är jagen samt den efterföljande och grundläggande 
identiteten som bidrar till hur pass benägen en individ är att bli influerad till att 
konsumera symboliskt för att förlänga jagen, oavsett social kontext. Respondenterna har 
visat sig benägna att konsumera symboliskt men inte på grund av influenser från andra 
användare på sociala nätverk utan enbart i verklighetskontexter, där den gemensamma 
förståelsen är mer påtaglig och tillförlitlig. Respondenterna har i den verkliga kontexten 
med andra ord mer förtroende för att identiteter inte är förställda. Facebook som social 
kontext gynnar inte influensprinciper då respondenterna visar en stor medvetenhet kring 
den möjlighet som finns att förställa sin identitet. Detta gör att influenser till symbolisk 
konsumtion inte blir aktuellt då det finns en, i enlighet med influensprincipen 
förpliktelse och konsekvens, kritisk syn på det material som publiceras. Respondenterna 
har visat sig svara för influensprinciperna sociala bevis, förpliktelse och konsekvens 
samt sympati på sociala nätverk men inte till den grad att de genomför symbolisk 
konsumtion på grund av att trovärdigheten inte är tillräcklig. Däremot har majoriteten 
av respondenterna visat sig bli inspirerade av uppvisande av symbolisk konsumtion på 
olika sätt, bland annat i form av lust att konsumera. Vad gäller den verkliga kontexten är 
influenserna större varav vi kan ana att modellen fortgår och då särskilt vid sociala 
kontexter där osäkerheten blir påtaglig för individen varför denna är mer mottaglig för 
influenser av olika slag. Vi menar därför att unga vuxna i Sverige i liten grad influerar 
varandra till symbolisk konsumtion via sociala nätverk, varför vi anser studiens 
problemformulering besvarad.    	  
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7.1 Teoretiskt bidrag 	  
 
Som slutsatserna i föregående avsnitt pekat på, har denna studie bidragit med ny 
kunskap gällande influenser som sker mellan unga vuxna på sociala nätverk. Våra 
respondenter har visat en kritisk medvetenhet gällande det material de blir exponerade 
för på Facebook, varför symboliska handlingar inte innehar stor influens på sociala 
nätverk vilket dessutom leder till uteblivna influenser till symbolisk konsumtion i denna 
kontext. Vi menar att detta resultat har bidragit till nya insikter i hur individer influeras 
av varandra på sociala nätverk vilket dessutom kan bana väg för ytterligare forskning 
inom området sociala medier, som upptar en allt större del i individers liv. Vi menar att 
vi fyllt det forskningsgap vi initialt uppmärksammade, hur individer påverkas till 
symbolisk konsumtion av varandra via sociala nätverk och att vi därmed genererat en 
djupare förståelse för problemet vilket är det teoretiska bidrag denna studie presenterar.	  

7.2 Praktiskt bidrag 	  
 
Denna studie är skriven ur ett konsumentbeteendeperspektiv och dess syfte var att skapa 
en djupare förståelse för om och hur unga vuxna påverkas av samt påverkar varandra till 
symbolisk konsumtion via sociala nätverk. Studien är dessutom genomförd med 
målsättningen att få individer som är aktiva på sociala nätverk att förstå hur dessa 
medvetet eller omedvetet kan influeras till att utföra symbolisk konsumtion i denna 
kontext. Med grund i detta perspektiv och i de slutsatser som studien kommit fram till, 
menar vi att ett praktiskt bidrag för dessa användare finns. Förutom att respondenterna 
som deltagit i denna studie i många fall själva har påpekat att studien fått dem att 
djupare reflektera över sitt beteende och sitt användande av sociala nätverk, menar vi att 
resultaten och slutsatserna som uppkommit kan göra att konsumenter som rör sig på 
sociala nätverk kan få en större förståelse för vad som sker när de exponeras för 
material i dessa kontexter. 

Som tidigare nämnt i studiens perspektiv, finns det gällande konsumentbeteende även 
ett intresse för företag att erhålla tillgång till information inom ämnesområdet. Vi menar 
att denna studie, utifrån detta resonemang, även kan bidra till företag och dess 
marknadsföring då slutsatserna visar att influenser till symbolisk konsumtion för 
studiens respondenter inte har samma effekt som i verkliga livet. Detta kan komma att 
vara av intresse för företag, då det möjligen inte är lika effektivt att spendera resurser på 
att få konsumenter att publicera konsumerade produkter på sociala nätverk då dess 
symboliska effekt uteblir.  

7.3 Samhälleligt bidrag 	  
 
Det blir allt mer tydligt att samhället idag präglas av konsumtion. Detta har inte enbart 
blivit föremål för debatter gällande hållbar utveckling och allt fler miljöinriktade företag 
utan dessutom även resulterat i ökad skuldsättning hos främst unga individer som 
konsumerar för att detta är vad samhället i mångt och mycket är uppbyggt kring. Vi 
menar att denna studie bidrar till en ökad förståelse för konsumenter gällande den 
symbolik konsumtion innehar idag och hur dessa konsumenter dessutom blir påverkade 
till att utföra densamma via bland annat sociala nätverk. Vi hävdar vidare att en ökad 
förståelse för ett beteende kan bidraga till djupare reflektion och kritiskt tänkande 
gällande de bilder som presenteras på dessa medier. Studien ligger rätt i tiden då medier 
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uppmärksammar lyckojakten vilket kan bidra till psykisk ohälsa samt även 
skuldsättningen hos unga vuxna som vi i inledande kapitel påpekade. Denna studies 
respondenter har påpekat att studien fått dem att reflektera över sitt användande av 
sociala nätverk, sin konsumtion och sina fallenheter att blir påverkade till symbolisk 
konsumtion via sociala nätverk. Detta var vår förhoppning i inledningsskedet och vi 
menar att denna djupare förståelse kan bidraga till att studiens respondenter i större 
utsträckning kan reflektera över huruvida den konsumtion de utför är sprungen ur det 
konsumtionssamhälle och dess påverkningar detta samhälle leder till eller ej. Vi menar 
att reflektion innebär eftertanke, vilket innebär att studiens respondenter mer kritiskt 
kan utvärdera sina val av inköp och huruvida dessa är sprungna ur de 
samhällspåtryckningar som finns, trots att resurser är knappa både finansiellt för 
individen och resursmässigt för den värld vi lever i. Vår förhoppning är att samtliga 
läsare av denna studie, på ett djupare sätt kan förstå och reflektera över hur influenser 
till symbolisk konsumtion, sprungen ur det konsumtionssamhälle vi lever i, sker. Med 
detta är vår förhoppning att en större medvetenhet skapas gällande de konsumtionsval 
som görs samt att en mer kritisk syn på influenser från olika håll kan erhållas för 
studiens läsare. 	  
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8. FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FORSKNING 	  
 
Som tidigare nämnt har sociala nätverk och företags marknadsföring på dessa samt dess 
effekter på konsumenter studerats flitigt inom den akademiska världen. 
Även psykologisk påverkan i form av psykiska tillstånd har utretts inom kontexten 
sociala nätverk. Dock fann vi, som tidigare hävdat, mycket lite forskning gällande hur 
individer kan influeras till symbolisk konsumtion av de vänner de omger sig av på de 
sociala nätverken. Genom vår studie har vi kunnat fastställa att en viss inspiration och 
därmed form av influens mellan vänner på sociala nätverk sker. Huruvida denna 
influens är grundad i symbolik eller inte har vi, som tidigare nämnt, inte kunnat 
fastställa, då symbolik är grundad i en individuell och gemensam förståelse. Studiens 
slutsatser visar att de symboliska handlingarna som utförs, i grunden är ett resultat av 
huruvida respondenterna känner sig bekväma med sin grundläggande identitet. 
Dessutom visade sig respondenterna kritiska till det material som publicerades på 
Facebook, vilket leder till att influenser i denna kontext inte har en stor verkan.   
 
Denna studie har utförts på respondenter med olika livsstil, i olika åldrar med olika 
boendeorter. Vi menar, grundat på studiens slutsatser, att ytterligare forskning med 
samma problemformulering skulle kunna utföras på respondenter med liknande 
och/eller ny livssituation och livsstil. Detta för den ökade möjligheten att utreda 
huruvida symboliken i konsumtion blir aktuell eller ej. Ett ytterligare förslag är att 
undersöka problemet på en grupp individer i betydligt lägre åldrar. Detta då många av 
respondenterna påtalat att faktorer som kan ha stor betydelse gällande symbolisk 
konsumtion, exempelvis grupper och individers önskan att tillhöra grupper, var 
viktigare då de var yngre. Ett förslag till vidare forskning är därför att undersöka 
liknande problemställning men i yngre åldrar, för att på så sätt kunna utröna huruvida 
ålder har en betydande effekt på hur pass mycket individer blir influerade till symbolisk 
konsumtion via sociala nätverk.  
 
Denna studie har kommit fram till viktiga slutsatser kring Facebook och dess 
användares möjligheter att bli influerade, då det visat sig att samtliga respondenter 
besitter ett kritiskt förhållningssätt till den bild som visas upp av vänner på Facebook 
vilket resulterar i en mindre influens än vad vi under studiens teoretiska inläsningsfas 
anade. Vi finner denna slutsats mycket intressant och menar att även denna slutsats 
öppnar upp för vidare forskning kring huruvida användare förhåller sig till information 
de möts av på sociala nätverk och hur detta i sin tur påverkar användarna i olika 
avseenden. 
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9. SANNINGSKRITERIER 	  
 
Denna studie har, som genomgående nämnts, utförts med en kvalitativ 
forskningsstrategi. Eftersom studiens syfte är att skapa en djupare förståelse för om och 
hur unga vuxna påverkas av samt påverkas till symbolisk konsumtion via sociala 
nätverk, anser vi att denna kvalitativa metod är väl motiverad utifrån det problem som 
studien ämnat besvara. Vid bedömning av en kvalitativ studies kvalitet, är det en fördel 
att använda andra kriterier för denna bedömning än de som används vid kvantitativa 
undersökningar. Detta eftersom de kvantitativa kvalitetskriterierna validitet och 
reliabilitet främst fokuserar på att kontrollera själva mätningen av de resultat som 
uppkommer. Då kvalitativa studier inte innehåller liknande mätmetoder bör därför dessa 
begrepp omvandlas så att dess grundläggande innebörd består men fokus flyttas från det 
som rör mätning. (Bryman och Bell 2005, s. 304) Lincoln och Guba (genom Bryman & 
Bell, 2005, s. 306) har därför formulerat alternativa begrepp som kan anses relaterade 
till validitetens och reliabilitetens grundläggande betydelse men som är mer anpassade 
för kvalitetsbedömning inom kvalitativ forskning, vilka är trovärdighet samt äkthet. 
Nedan kommer vi att redogöra för hur vi anser att dessa alternativa kvalitetskriterier 
uppfylls av denna studie. 
	  
9.1 Trovärdighet 	  
 
Huruvida en kvalitativ studie är trovärdig beror på dess tillförlitlighet, överförbarhet, 
pålitlighet samt de möjligheter som finns att styrka och bekräfta.  
 
Tillförlitligheten är motsvarigheten till vad som inom kvantitativ forskning benämns 
intern validitet. För att resultaten av en studie skall anses tillförlitliga, krävs det att 
forskarna säkerställer att den forskning som gjorts har bedrivits i enlighet med de regler 
som finns. Dessutom bör de respondenter som deltagit i studien, vilka därmed är en del 
av den sociala verklighet som utreds, få ta del av hur forskarna har uppfattat den 
verklighet de har beskrivit och få möjlighet att uttala sig i de fall de upplever att 
forskaren har uppfattat och/eller tolkat deras svar felaktigt. (Bryman & Bell, 2005, s. 
306f) Denna studies datainsamling har spelats in och transkriberats vilket 
respondenterna har godkänt. Vi har genom detta kunnat minimera risken för att 
feltolkningar av insamlat material skall förekomma. För att ytterligare säkerställa att 
respondenternas sociala verklighet har uppfattats korrekt har vi till samtliga 
respondenter skickat ut den del av empirin som berör respondenten i fråga. I samband 
med utskicket informerades respondenterna om att de fick möjlighet att opponera sig 
om de upplevde att de blivit felciterade eller feltolkade. Detta benämns av Bryman och 
Bell (2005, s. 308) som respondentvalidering, vilket innebär att forskaren säkerställer de 
resultat som presenteras genom att presentera material för de respondenter som deltar i 
undersökningen. I vissa fall kan detta tillvägagångssätt resultera i praktiska problem, då 
respondenter kan påvisa negativa reaktioner på det material som presenteras av olika 
anledningar (Bryman & Bell, 2005, s. 308). Respondenterna som deltagit i denna studie 
har dock inte påpekat några felaktigheter gällande den empiriska redovisningen. Med 
bakgrund i detta anser vi att vi i största möjliga mån har gjort vad vi kunnat för att 
säkerställa studiens trovärdighet. I kapitlet Studiens genomförande har vi dessutom valt 
att beskriva hur vi gått tillväga vid datainsamling och vid resultat- samt 
analysframställning. Detta för att läsare som tar del av denna studie själva skall få en 
möjlighet att avgöra huruvida studien uppfyller detta kriterium eller ej.  
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En studies överförbarhet är motsvarigheten till vad som inom den kvantitativa 
forskningen benämns extern validitet. Studiens överförbarhet behandlar inom den 
kvalitativa forskningen hur pass utförlig och tät en beskrivning av det som studerats har 
gjorts. Detta för att andra personer med hjälp av tätheten och utförligheten skall kunna 
bedöma huruvida en studies resultat skulle vara möjliga att överföra till en annan 
kontext. (Bryman & Bell, 2005, s. 306f) Vi har strävat efter att skapa förutsättning för 
att detta kriterium ska uppfyllas genom att i så riklig mån som möjligt förklara studiens 
sammanhang. Vi har dock lagt stor vikt vid att respondenternas anonymitet inte skall 
hotas, varför utförligheten i vissa fall kan ha ställts åt sidan till fördel för de etiska 
aspekterna. Vi vill även påpeka att denna studies mål inte var att generera 
generaliserbara resultat, men att vi dock i inledningsskedet hade en förhoppning om att 
de resultat som studien skulle komma fram till kan generera idéer för framtida forskning 
inom ämnesområdet.  
 
Det tredje kriteriet inom trovärdigheten benämns som pålitlighet, vilket motsvarar den 
kvantitativa undersökningens kvalitetskriterium reliabilitet. Pålitlighet betyder att 
forskarna skall anta ett granskade synsätt, vilket betyder att en grundlig redogörelse för 
studiens alla faser görs. Detta skall göras för att det under studiens gång, och även i 
efterhand, skall vara möjligt att kritiskt granska både processen under studiens 
framställande samt kvaliteten i den slutgiltiga produkten. (Bryman & Bell, 2005, s.306f) 
De källor som använts i denna studie har blivit kritiskt granskade av oss, vilket redogörs 
för under avsnittet källkritik. Vi har dessutom i kapitlet Studiens genomförande så 
grundligt som möjligt redogjort för hur empirin samlats in och behandlats. Studien har 
dessutom kontinuerligt granskats av de två handledare som varit involverade i studiens 
framställande. Vi hävdar därmed att studiens pålitlighet är väl redogjord för.  
 
Det sista trovärdighetskriteriet behandlar möjligheten att styrka och konfirmera, vilket 
är motsvarigheten till objektivitet inom den kvantitativa forskningen. Inom kvalitativ 
forskning betyder detta att forskarna säkerställer att de handlat i god tro och att studien 
kan bedömas vara fri från medvetna personliga värderingar eller värderingar som beror 
på forskarnas teoretiska inriktning. (Bryman & Bell, 2005, s. 306f) Då denna studies 
förhållningssätt är deduktivt, har det som undersökts en stark koppling till teorin som 
utgjort den teoretiska referensramen. Dessutom är studiens problem och syfte anknutna 
till dessa, vilket vi anser minimerar risken för att personliga åsikter och motiv skall ha 
påverkat någon av studiens faser. Vi är dock medvetna om att det är oerhört svårt att 
säkerställa att subjektiva tolkningar inte har gjorts, varför vi inte heller hävdar att vi kan 
anses ha utfört studien komplett objektivt. Eftersom denna studie har en hermeneutisk 
verklighetssyn består dessutom forskningsprocessen av tolkningar, vilket ytterligare 
försvårar säkerställandet av att subjektiva tolkningar inte har gjorts. Vår strävan har 
dock genom hela forskningsprocessen varit att aldrig medvetet låta personliga åsikter 
eller värderingar styra studiens framställning i någon riktning. Vi har dessutom under 
studiens genomförande kritiskt granskat våra egna resonemang för att i så stor mån som 
möjligt kunna utesluta att personliga åsikter har inkluderats. Vi menar därför att vi har 
agerat i god tro och att detta trovärdighetskriterium därför är uppfyllt.	  
	  
9.2 Äkthet 	  
 
Äkthetskriterierna behandlar mer generella frågor gällande forskningspolitiska 
konsekvenser. De äkthetskriterier som kommer kommenteras i nedanstående text 



	   81 

benämns som rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk 
autencitet samt taktiskt autenticitet. (Bryman & Bell, 2005, s. 308f) 
 
Kriteriet gällande att visa en rättvis bild handlar om att de olika åsikter och 
uppfattningar som finns hos respondenterna redovisas på ett rättvist sätt i studien. 
(Bryman & Bell, 2005, s. 309) Vi har valt att använda oss av citat i redovisningen av 
empirin samt att även i så stor mån som möjligt använda respondenternas egna ord i den 
presenterade empirin. Genom detta hävdar vi att de respondenter som deltagit blivit 
rättvist framställda. Det bör dock påpekas att den semistrukturerade intervjuform som 
använts i studien gjort att det i vissa fall förekommit djupa eller mindre djupa 
resonemang gällande vissa områden från de olika respondenterna. Detta beror helt 
enkelt på att vissa respondenter haft mer att tillägga och diskutera än andra 
respondenter. Därmed är det möjligt att respondenters åsikter i vissa fall har framhävts i 
olika stor grad. Dock har vi genomgående strävat efter att delge samtliga respondenters 
uppfattning, oberoende av hur utförliga resonemang som förts. Dessutom har vi båda 
granskat allt material som använts vilket vi anser minskar risken för onyanserade 
presentationer. Vi anser därmed att den empiri som presenteras ger en rättvis bild av det 
som sagts inom gruppen av respondenter.  
 
Som andra kriterium nämns ontologisk autenticitet. Detta behandlar huruvida den 
utförda undersökningen hjälper de respondenter som deltagit i den att komma fram till 
en djupare förståelse gällande den sociala miljö och situation de lever i. Det tredje 
kriteriet, pedagogisk autenticitet, behandlar vidare om de deltagande respondenterna 
genom undersökningen kan få en bättre bild av hur andra personer i den sociala miljön 
uppfattar olika saker. (Bryman & Bell, 2005, s. 309) Studiens syfte är att skapa en 
djupare förståelse för om och hur unga vuxna påverkas av samt påverkar till symbolisk 
konsumtion via sociala nätverk, vilket vi anser att vi besvarat vilket vidare bidrar till 
respondenternas möjlighet att få en djupare förståelse för det problemområde som 
studien skapat en djupare förståelse för. Studien består av 10 respondenter med olika 
livsstil i olika åldrar, vilka vi anser kan få en större förståelse för den sociala situation 
och miljö som de rör sig i genom att läsa studien och därmed få en inblick i de andra 
respondenternas svar och därmed hur andra uppfattar den verklighet som de själva har 
fått uttrycka sig om. Vi hävdar också att respondenterna redan, genom de samtal som 
förts under intervjuerna, erhållit en djupare förståelse för den sociala situation och miljö 
de lever i. Detta eftersom många av respondenterna under intervjuernas gång uttryckte 
att de sällan tänkt i de banor som frågorna uppmanade dem att utforska. Dessutom 
hävdade flertalet av respondenterna när intervjun var avslutad att de upplevde det som 
nyttigt att djupgående få förklara sig själva och sina beteenden.  
 
Det fjärde kriteriet benämns katalytisk autenticitet och innefattar huruvida 
undersökningen gjort att de som medverkat i den kan förändra sin situation. Vidare 
benämns det femte kriteriet taktisk autenticitet, vilket behandlar huruvida de deltagande 
respondenterna efter studiens genomförande fått bättre möjligheter att vidta de åtgärder 
de anser nödvändiga. (Bryman & Bell, 2005, s. 309) Som ovan nämnt, har flera 
respondenter både direkt och indirekt uttryckt att deras deltagande i studien har fått dem 
att reflektera över både sitt eget och andras beteende samt konsumtionsbeteendena som 
visas upp på sociala nätverk. Vi hävdar att detta tyder på att respondenterna fått en 
djupare insikt i ämnet och att de därmed också efter studiens utförande kan göra mer 
aktiva val, framför allt mer kritiskt granska och utvärdera, de influenser som de blir 
föremål för på sociala nätverk. Vi menar med detta att dessa två kriterier är uppfyllda, 
då respondenternas insikt både bidrar till möjligheter att förändra situationen i de fall de 
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anser detta önskvärt, samt att respondenterna också fått bättre möjligheter att göra detta 
genom den insikt som skapats under studiens genomförande.  
 	  



	   83 

10. KÄLLFÖRTECKNING 	  
 
Alvesson, M., & Sköldberg, K. (2008). Tolkning och reflektion. 2:a uppl. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Andrén Meiton, L. (2012). Skuldrådgivare: Kontanter bättre för din ekonomi. Sveriges 
Radios hemsida.  
<http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5341449> [Hämtad 
2013-04-02] 
 
Bannister, E.N., & Hogg, M.K. (2004). Negative Symbolic Consumption and 
Consumers Drive for Self-Esteem: The Case of the Fashion Industry. European Journal 
of Marketing, 38 (7), 850-868. 
 
Baudrillard, J. (1998). The Consumer Society: Myths and Structures. London: Sage 
Publications. 
 
Belk, R.W. (1988). Possessions and the Extended Self. Journal of Consumer Research, 
15 (2), 139-168. 
 
Bohusläns Museum. (2013). Västsveriges historia. Utgångspunkten - Bohusläns 
Museums hemsida. 
<http://www.bohuslansmuseum.se/kulturvast_templates/Kultur_ArticlePage.aspx?id=5
8407> [Hämtad 2013-02-13] 
 
Bryman, A., & Bell, E. (2005). Företagsekonomiska forskningsmetoder. 1:a uppl. 
Malmö: Liber Ekonomi. 
 
Bullingham, L., & Vasconcelos, A.C. (2013). ‘The Presentation of Self in the Online 
World’: Goffman and the Study of Online Identities. Journal of Information Science, 39 
(1), 101-112. 
 
Chou, H.C., & Edge, N. (2012). ‘‘They Are Happier and Having Better Lives than I 
Am’’: The Impact of Using Facebook on Perceptions of Others’ Lives. 
Cyberpsychology, Behavior and Social Networking, 15 (2), 117-121. 
 
Cialdini, R.B. (2005). Påverkan - teori och praktik. 1:a uppl. Malmö: Liber. 
 
Dalén, K. (2010). Skyll inte skrytet på Facebook. Dagens Nyheter, [Online] 10 augusti. 
Tillgänglig via; http://www.dn.se/kultur-noje/nyheter/skyll-inte-skrytet-pa-facebook 
[Hämtad: 6 februari 2013] 
De Botton, A. (2004). Statusstress. Stockholm: Wahlström & Widstrand. 
 



	   84 

De Chernatony, L., & McDonald, M. (2003). Creating Powerful Brands in Consumer, 
Service and Industrial Markets. 3:e uppl. Oxford: Elsevier/Butterworth-Heimann. E-
bok. 
 
Denscombe, M. (2009). Forskningshandboken - För småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. 2:a uppl. Lund: Studentlitteratur. 
 
Donnenwerth, V.G., & Foal, G.U. (1974). Effect of Resource Class on Retaliation to 
Injustice Exchange. Journal of Personality and Social Psychology, 29 (6), 785-793. 
 
Eastman, J.K., Goldsmith, R.E., & Flynn, L.R. (1999). Status Consumption in 
Consumer Behavior: Scale Development and Validation. Journal of Marketing Theory 
and Practice, 7 (3), 41-52. 
 
Edgren, S. (2012). Kroppen som varumärke. Dagens Nyheter, [Online] 4 februari. 
Tillgänglig via; http://www.dn.se/livsstil/halsa/kroppen-som-varumarke [Hämtad: 13 
februari 2013] 
 
Eliasson, P-O. (2011) Väggen av skryt påverkar. Sveriges Universitetslärarförbunds 
hemsida. 
<http://www.sulf.se/Universitetslararen/Arkiv/2011/Nummer-19-11/Vaggen-av-skryt-
paverkar/> [Hämtad 2013-02-06] 
 
Elmqvist, K. (2011). Moderater vill lagstifta mot jantelagen. Sydsvenskan, [Online] 23 
mars. Tillgänglig via; http://www.sydsvenskan.se/sverige/moderater-vill-lagstifta-mot-
jantelagen/ [Hämtad: 6 februari 2013] 
 
Erikson, E.H. (1985). Den fullbordade livscykeln. 1:a uppl. Stockholm: Natur och 
Kultur.  
 
Facebook. (2012). Key Facts. Facebook Newsroom. <http://newsroom.fb.com/Key-
Facts> [Hämtad 2013-03-07] 
 
Facebook. (2013). Facebooks hjälpcenter. <http://www.facebook.com/help/> [Hämtad 
2013-05-15] 
 
Festinger, L. (1954). A Theory of Social Comparison Processes. Human Relations, 7, 
117-140. 
 
Findahl, O. (2012). Svenskarna och Internet 2012. Rapport. Stockholm. Tillgänglig via; 
http://www.internetstatistik.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2012/ [Hämtad: 5 
februari 2013] 
Goffman, E. (1951). Symbols of Class Status. The British Journal of Sociology, 2 (4), 
294-304. 



	   85 

 
Goffman, E. (1959a). The Presentation of Self In Everyday Life. 1:a uppl. New York: 
Doubleday. 
 
Goffman, E. (1959b). The Presentation of Self in Everyday Life. New York:The 
Overlook Press, 17-25. 
 
Grubb, E.L., & Grathwohl, H.L. (1967). Consumer Self-Concept, Symbolism and 
Marketing Behavior: A Theoretical Approach. Journal of Marketing, 31 (4), 22-27. 
 
Guadagno, R. E., & Cialdini, R. B. (2005). Online persuasion and compliance: Social 
influence on the Internet and beyond. In Y. Amichai-Hamburger (Ed.), The Social Net: 
The social psychology of the Internet (pp. 91–113). New York: Oxford University 
Press. 
 
Guadagno, R.E., Muscanell, N.L., Rice, L.M., & Roberts, N. (2013). Social Influence 
Online: The Impact of Social Validation and Likability on Compliance. Psychology of 
Popular Media Culture, 2 (1), 51-60. 
 
Gummesson, E. (2000). Qualitative Methods in Management Research. 2:a uppl. 
Thousand Oaks: Sage Publications. 
 
Halvorsen, K. (1992). Samhällsvetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur. 
 
Han, Y.J., Nunes, J.C., & Drèze, X. (2010). Signaling Status with Luxury Goods: The 
Role of Brand Prominence. Journal of Marketing, 74 (4), 15-30. 
 
Hartman, J. (1998). Vetenskapligt tänkande. Från kunskapsteori till metodteori. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Hellberg, A. (2010). Skryt dig lycklig på Facebook. Upsala Nya Tidning, [Online] 21 
september. Tillgänglig via; http://www.unt.se/leva/skryt-dig-lycklig-pa-facebook-
1048521.aspx [Hämtad: 12 februari 2013] 
 
Hinz, O., Spann, M., & Hann, I. (2010). Prestige Goods and social status in viritual 
worlds. ICIS 2010 Proceedings. Paper 190. Tillgänglig via; 
http://aisel.aisnet.org/icis2010_submissions/190 [Hämtad 29 januari 2013] 
 
Holme, I.M., & Solvang, B.K. (1997). Forskningsmetodik - Om kvalitativa och 
kvantitativa metoder. 2:a uppl. Lund: Studentlitteratur. 
 
Hongladarom, S. (2011). Personal Identity and the Self in the Online and Offline 
World. Minds and Machines: Journal for Artificial Intelligence, Philosophy, and 
Cognitive Science, 21 (4), 533-548. 



	   86 

 
Hornsey, M.J., & Jetten, J. (2004). The Individual Within the Group: Balancing the 
Need to Belong With the Need to Be Different. Personality and Social Psychology 
Review, 8 (3), 248-264. 
 
Jacobsen, D.I. (2002). Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra 
samhällsvetenskapliga ämnen. 1:a uppl. Lund: Studentlitteratur. 
 
Jensen, M.K. (1995). Kvalitativa metoder för samhälls- och beteendevetare. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Johansson Lindfors, M-B. (1993). Att utveckla kunskap. Lund: Studentlitteratur. 
 
Kaplan, A.M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and 
opportunities of Social Media. Business Horizons, 53, 59-68. 
 
Katona, Z., Zubcsek, P.P., & Sarvary, M. (2011). Network Effects and Personal 
Influences: The Diffusion of an Online Social Network. Journal of Marketing Research, 
48 (3), 425-443. 
 
Kronofogden. (2012). Omvärldsanalys 1. Omvärldsrapport. Kronofogdemyndigheten. 
Tillgänglig via; 
http://www.kronofogden.se/download/18.4531e9b8136989b0f5e800018391/Omvarldsa
nalys-april-2012.pdf [Hämtad: 2 april 2013] 
 
Lipsman, A., Mud, G., Rich, M., & Bruich, S. (2012). The Power of ”Like”: How 
Brands Reach (and Influence) Fans Through Social-Media Marketing. Journal of 
Advertising Research, 52 (1), 40–52. 
 
Lodziak, L. (2002). The Myth of Consumerism. London: Pluton Press. 
 
Maltén, A. (1998). Kommunikation och konflikthantering – En introduktion. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Maslow, A.H. (1943). A Theory of Human Motivation. Psychological Review, 50, 370-
396. 
 
McConnell, A. R., Shoda, T.M., & Skulborstad, H.M. (2012). Multiple Self-Aspects: 
Structure, Development, Operation, and Implications. Social Cognition, 30 (4), 380-
395. 
 
Mildner, A. (2010). Facebook har sprängt jantelagen. Sydsvenskan, [Online] 5 augusti. 
Tillgänglig via; http://www.sydsvenskan.se/kultur--nojen/facebook-har-brsprangt-
jantelagen/ [Hämtad: 5 februari 2013] 



	   87 

 
Mölstad, M. (2012). Vinkällare är den nya statussymbolen. Svenska Dagbladet, 
[Online] 6 maj. Tillgänglig via; http://www.svd.se/mat-och-vin/vinkallare-ar-den-nya-
statussymbolen_7171225.svd [Hämtad: 14 februari 2013] 
 
Nationalencyklopedin. (2013a). Anti-konformitet. Nationalencyklopedins hemsida. 
<http://www.ne.se/anti?i_h_word=anti-konformitet> [Hämtad 2013-03-20] 
 
Nationalencyklopedin. (2013b). Konformitet. Nationalencyklopedins hemsida. 
<http://www.ne.se/konformitet/228703> [Hämtad 2013-03-20] 
 
Nationalencyklopedin. (2013c). Makt. Nationalencyklopedins hemsida. 
<http://www.ne.se/makt/249137> [Hämtad 2013-03-20] 
 
Nationalencyklopedin. (2013d). Status. Nationalencyklopedins hemsida. 
<http://www.ne.se/status/314516> [Hämtad 2013-03-20] 
 
Nielsen. (2009). Global Faces and Networked Places: a Nielsen report On Social 
Networking’s New Global Footprint. Rapport. The Nielsen Company. Tillgänglig via; 
http://blog.nielsen.com/nielsenwire/wpcontent/uploads/2009/03/nielsen_globalfaces_ma
r09.pdf [Hämtad: 5 februari 2013] 
 
Nordström, A. (2012). Sekundstatus - mer än en trend. Dagens Nyheter, [Online] 17 
juni. Tillgänglig via; http://www.dn.se/livsstil/trend/sekundstatus-mer-an-en-trend 
[Hämtad: 14 februari 2013] 
 
O´Cass, A., & McEwen, H. (2004). Exploring Consumer Status and Conspicuous 
Consumption. Journal of Consumer Behavior, 4 (1), 25-39. 
 
Paese, P.W., & Gilin, D.A. (2000). When an Adversary is Caught Telling the Truth: 
Reciprocal Cooperation Versus Self-Interest in Distributive Bargaining. Personality and 
Social Psychology Bulletin, 26 (1), 79-90. 
 
Park, W.C., & Lessig, B.V. (1977). Students and Housewives: Differences in 
Susceptibility to Reference Group Influence. Journal of Consumer Research, 4 (2), 102-
110.  
 
Patel, R., & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder - Att planera, 
genomföra och rapportera en undersökning. 4:e uppl. Lund: Studentlitteratur.  
 
Rucker, D.D., & Galinsky, A.D. (2008). Desire to Acquire: Powerlessness and 
Compensatory Consumption. Journal of Consumer Research, 35 (2), 257-267. 
 



	   88 

Shannon, C.E. (1948) A Mathematical Theory of Communication. The Bell System 
Technical Journal, (27), 379–423, 623–656. 
 
Sirgy, M.J. (1982) Self-Concept in Consumer Behavior: A Critical Review. Journal of 
Consumer Research, (9), 287-300. 
 
Solomon, M.R., Bamossy, G., Askegaard, S., & Hogg, M.K. (2010). Consumer 
Behaviour - A European Perspective. 4:e uppl. England: Prentice Hall. 
 
Trost, J. (1997). Kvalitativa intervjuer. 1:a uppl. Stockholm: Studentlitteratur. 
 
Veblen, T. (1899). The Theory of the Leisure Class. New York. E-bok. 
 
Veblen, T. (1965). The Theory of the Leisure Class. New York.  
 
Wattanasuwan, K. (2005). The Self and Symbolic Consumption. Journal of American 
Academy of Business, 6 (1), 179-184. 
 
Widerberg, K. (2002). Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur. 
 
Wiklund, L. (2010a). Psykologen: “De har ett större behov av bekräftelse än 
rikssnittet”. Dagens Nyheter, [Online] 20 maj. Tillgänglig via; 
http://www.dn.se/insidan/insidan-hem/psykologen-de-har-ett-storre-behov-av-
bekraftelse-an-rikssnittet [Hämtad: 6 februari 2013] 
 
Wiklund, L. (2010b). Psykologen: “Överlevnadsstrategi för att inte bli utstött ur 
flocken”. Dagens Nyheter, [Online] 20 maj. Tillgänglig via; 
http://www.dn.se/insidan/insidan-hem/psykologen-overlevnadsstrategi-for-att-inte-bli-
utstott-ur-flocken [Hämtad: 6 februari 2013] 
 
Wiklund, L. (2012). “Kött en symbol för status och makt”. Dagens Nyheter, [Online] 15 
mars. Tillgänglig via; http://www.dn.se/insidan/insidan-hem/kott-en-symbol-for-status-
och-makt[Hämtad: 14 februari 2013] 
 
Witt, U. (2010). Symbolic Consumption and the Social Construction of Product 
Characteristics. Structural Change and Economic Dynamics, 21(1), 17-25. 
 
Wu, S-Y., Wang, S-T., Liu, E. Z-F., Hu, D-C., & Hwang, W-Y. (2012). The Influences 
of Social Self-Efficacy on Social Trust and Social Capital - A Case Study of Facebook. 
The Turkish Online Journal of Educational Technology, 11 (2), 246-254.



	  

Appendix I Intervjuguide  

 
Bakgrundsfakta 
 
- Kvinna/man?  
- Ålder?  
- Civilstånd?  
- Intressen? 
- Sysselsättning?  
- Inkomst? >10’, 10’-15’, 15’-20’, <20’ 
 
Jagen 
 
- Vem är du? Beskriv dig själv.  
 
- Beskriv de mest karaktäriserande attributen hos dig själv, både positiva och 

negativa? 
 
- Är det några av dessa karaktäriserande attribut som du framhäver och/eller döljer 

för din omgivning? Hur kommer det sig? 
 
  o Vilka får ta del av dessa attribut/inte ta del av dessa sidor? 
  o Är något eller några av dessa attribut mer dominant än andra, vilka?  
  o Är det något attribut du skulle vilja förändra? 
 
- Hur ser din umgängeskrets ut, ex: barndomsvänner, familj, kollegor, vänner?  
 
  o Vilka ser du upp till? Beskriv och motivera. 
 
- Är det viktigt att tillhöra en grupp enligt dig? 
 
  o Motivera varför det är viktigt eller mindre viktigt!  
  o Är livsstil en faktor som är avgörande för varför det är viktigt eller 
   mindre viktigt, ex: träning och hälsa, liknande intressen etc.?  
 
- Är du samma person, som du beskrev tidigare, i olika kontexter och sällskap? 

Motivera varför eller varför inte. 
 
  o Av vilken anledning tror du vi som människor har olika identiteter?  
 
- Känner du dig någon gång osäker inom någon av dina grupper? Vad gjorde dig 

osäker? 
 
  o Tänk dig en sådan situation, hur löste du det? 
 



	  

Symbolisk konsumtion 
 
- Hur brukar du uttrycka vem du är?  
 
  o Spelar ägodelar roll i sättet du uttrycker dig? Motivera. 
 
- Till vilken grad är du insatt och följer trender inom dina intresseområden? 
  
  o Inom vilka områden konsumerar du? 
 
- Vad driver din konsumtion?  
 
  o Skulle du kalla det ”att uppfylla ett behov” eller ”ge efter för en vilja”? 
 
- Var hittar du inspirationen till din konsumtion? Vänner, familj, sociala medier, 

media, etc. 
 
- Till vilken grad anser du att det är viktigt att köpa och äga det nya inom ditt 

intresseområde? 
 
- Hur väljer du ut produkter som konsumeras? Intryck, efterforskning, eftertanke 

etc.  
 
- Vad innebär ordet status för dig?  
 
- Hur stort behov har du av att andra ska gilla den produkt du köper eller använder? 
 
  o  Vad tror du det behovet grundar sig i (varför)? 
 
- Har du någon gång visat upp dina konsumerade produkter via sociala nätverk? 
 
  o Vad ville du förmedla med denna handling?  
  o Hur anser du att du påverkas av att andra visar upp sina nyligt inköpta 

produkter via sociala nätverk?  
 
- Vilken betydelse har märkesprodukter för dig? 
 
  o Av vilka anledningar konsumerar/konsumerar du inte, dessa? 

(Kvalitet, design, pris, status, grupptryck etc.)  
  o Vad tror du köp av denna karaktär signalerar till omgivningen?  
  o Vad får du för respons på sådan konsumtion? 
  o Vad signalerar andras konsumtion av denna karaktär dig? Vilken 

respons ger du till din omgivning? 
 



	  

- Är det viktigt att andra konsumerar/använder liknande produkter som du själv 
har? Hur kommer det sig? 

 
- Är det viktigt för dig att ha produkter som andra använder eller konsumerar? 

Motivera. 
 
Social media 
 
- Vilket socialt nätverk föredrar du? Motivera. 
 
- Uppskatta hur pass aktiv är du på det sociala nätverk du föredrar? I h/dag eller 

h/vecka. 
 
- Hur länge har du varit medlem på Facebook?  
 
- Hur kommer det sig att du blev och är medlem i Facebook? Vad ger det dig? 
 
- Hur många vänner har du på Facebook?  
 
- Vilken eller vilka av Facebooks funktioner använder du dig främst av?  
 
- Visar din profilsida på Facebook vem du verkligen är som person? Motivera. 
 
  o Anser du att något eller några av dina attribut får dominera i din 

självpresentation på Facebook – vad är anledningen till detta? 
 
- Finns det några kriterier du följer gällande acceptans av nya vänförfrågningar på 

Facebook? 
 
- På vilket sätt är dina vänner mest aktiva på sociala nätverk som Facebook? 
 
- Finns det några särskilda typer av statusar som du uppmärksammar extra mycket? 

Motivera. 
 
  o Är det några särskilda personer som skriver dessa statusar och gör 

dessa uppdateringar? Vad är det som är speciellt med dessa personer? 
  o Reflekterar du mer över vissa av dina egna eller andras 

statusuppdateringar och dylikt på Facebook? Hur kommer det sig? 
(Det kan vara olika anledningar, som t.ex. att formulera sig rätt för att 
inte skryta) 

 
- Vad krävs för att du ska kommentera eller gilla någon annans bilder eller 

statusuppdateringar? 
 
- Har du någon gång valt att ta bort material skapat av dig själv eller någon annan? 

Varför? (Blockerat någons statusar, tagit bort vän, tagit bort bilder eller 
uppdateringar?) 

 



	  

- Vilka regler/normer/osynliga lagar gäller enligt dig på Facebook? Utveckla! 
 
  o Vilka regler/normer/synliga lagar tror du andra går efter? Utveckla!  

  o Om någon skulle bryta mot dina eller gemensamma normer på 
Facebook, hur reagerar du?  

 
- Ser du någonsin skryt eller självhävdelse på din feed? 
 
-  Vilken betydelse har det för dig om någon gillar eller kommenterar de bilder eller 

statusuppdateringar du lagt upp? 
 
- Ser du bevis av andras konsumtion på din feed? 
 
  o Blir du påverkad av andras konsumtion? Hur brukar det te sig?  
 
- Hur kommunicerar du helst med vänner på sociala nätverk? (Chatt, kommentarer, 

meddelanden) 
 
- Är du medlem i en grupp- eller fansida på Facebook, i så fall varför? 
 
- Har du någon gång blivit ifrågasatt på Facebook, angående något du lagt upp eller 

skrivit? Hur hanterade du det? 
 

  o Har du själv ifrågasatt något på Facebook som någon annan lagt upp 
eller skrivit? 

 
- Vilken information lägger du upp på din profilsida?  
 
  o Hur avgör du vilken information som du delar med dig av? 
 
- Jämför du dig med andra, gällande beteende och information på Facebook?  
 
- Tänker du på hur du presenterar dig på Facebook? 
 
  o Skiljer det sig från hur du presenterar dig i den icke-virtuella världen?  
  o Tänker du på hur andra presenterar sig på Facebook?  
  o Reagerar du någon gång på hur andras presentation av sig själva 

skiljer sig från hur du uppfattar dem i verkligheten? 
 
- Hur tror du att andra personer, speciellt de som du inte känner så väl, uppfattar 

dig?  
 

- Hur uppfattar du mentaliteten på Facebook?  
 
- Rent spontant, känner du att du blir influerad till att konsumera symboliskt via 

vänner på Facebook? 
	  



	  

Appendix II Respondentvalidering  

 

Hej! 

Tack för ditt deltagande i studien gällande influenser till symbolisk konsumtion på 
sociala medier. Vi har nu sammanställt den del av studien som behandlar det du och 
studiens övriga respondenter delgett oss under intervjuerna. I bifogad fil finner du den 
beskrivning av dig (med fingerat namn) som studiens empiriska del kommer inledas 
med. Vidare finns den empiriska delen bifogad där dina och respondenternas åsikter 
kring de olika teman som behandlats finns återgivna. Vi ber dig läsa igenom denna 
information för att du skall få möjlighet att påpeka eventuella felaktigheter eller 
oegentligheter du upptäcker i samband med ditt namn. Det kan bland annat handla om 
att du känner din anonymitet hotad och/eller att du känner dig felciterad eller feltolkad. 
Den genomläsning vi ber dig göra är självklart frivillig.  

Kontakta oss innan söndag den 12 maj om du har synpunkter på hur du och dina åsikter 
återgetts. Vid utebliven kontakt från din sida gör vi ett antagande om att vi har ditt 
godkännande att publicera materialet i det befintliga skicket. 

Vi finns kontaktbara på denna mejladress, samt på telefonnummer; 

Katrin: XXX – XXX XX XX 

Henny: XXX – XXX XX XX 

Åter igen, stort tack för din medverkan! 

Med vänliga hälsningar, 

Katrin Ottosson och Henny Kristoffersson 

 


