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Sammanfattning 

Influencers har idag blivit ett aktuellt ämne där allt fler konsumenter låter sig inspireras av 

influencers publikationer. Vi har därmed valt att undersöka detta problem genom att studera 

hur den svenska influencern Kenza har en inverkan på unga konsumenters identitetsskapande 

via sociala medier. Syftet med studien är att undersöka på vilka sätt sociala medier kan ses 

som en ny arena för unga konsumenters identitetsskapande, där fokus har legat på relationen 

mellan konsumenter och influencern Kenza. Studien har intagit ett konsumentperspektiv för 

att kunna få en djupare förståelse för konsumenters tillvägagångssätt i formationen av sina 

sociala identiteter. Studien utgick från två frågeställningar: Hur skapar och uttrycker unga 

konsumenter sin sociala identitet via konsumtion av kläder med hjälp av Kenza? och Vilka är 

de bakomliggande faktorerna till varför unga konsumenter strävar efter en social identitet 

med hjälp av Kenza?  

 

För att kunna besvara frågeställningarna har en kvalitativ metod tillämpats i form av tio 

semistrukturerade djupintervjuer med unga kvinnliga respondenter i åldrarna 18–25, som 

dagligen följer Kenza på sociala medier. Det insamlade empiriska materialet analyserades 

därefter utifrån uppsatsens två huvudteorier, Consumer Culture Theory och Social Identity 

Theory, samt tillhörande relevanta teoretiska begrepp. Resultatet påvisar bland annat att 

sociala medier kan uppfattas som en ny arena för unga kvinnliga konsumenters 

identitetsskapande på olika sätt, detta förknippat med influencern Kenza. Som ett 

sammanfattande svar på frågeställningarna skapar unga konsumenter sin sociala identitet på 

följande vis: de konsumerar identiska eller liknande klädesplagg som Kenza då de vill tillhöra 

den sociala grupp som hon leder, benämnd som “de unga modemedvetna kvinnorna”. 

Konsumenterna anpassar sitt köpbeteende utefter gruppen, där kläderna de bär inspirerat utav 

Kenza symboliserar hög modemedvetenhet, vilket blir viktigt att uttrycka till omvärlden. 

 

 

Nyckelord: Identitetsskapande, Consumer Culture Theory, Social Identity Theory, influencer, 

konsument, sociala medier, konsumtion 
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Definition av begrepp 

Begrepp Definition 

Blogg Kan definieras som en digital dagbok för såväl privatpersoner som företag. I en 

blogg är texterna betydligt längre än i andra plattformar på sociala medier. (Egen 

definition) 

Flöde Ett flöde innebär de senaste publikationerna hos personer som prenumereras, 

vilket dyker upp i ordningsföljd på olika sociala plattformar. Det kan vara allt 

från bilder till texter. (Egen definition) 

Följare En person som prenumererar (följer) andra personer på sociala medier, som till 

exempel influencers, på olika plattformar såsom Instagram, Twitter eller 

Snapchat. (Egen definition) 

Influencer Innebär en inflytelserik person som på olika sätt påverkar följarnas agerande. 

Detta med hjälp av sina publikationer i form av bilder, videos, kommentarer och 

texter. Influencers är ett samlingsnamn för olika profiler på sociala medier, som 

exempelvis bloggare och Instagramers (www.framtid.se). 

Instagram En social plattform som kan användas genom olika digitala enheter av både 

privatpersoner och företag. Instagram kan tolkas som en bilddagbok där 

användaren publicerar bilder eller korta videos som sedan dyker upp i följarnas 

flöde. (Egen definition) 

Publikation Innebär när en person har publicerat (delat) exempelvis en bild, ett inlägg eller en 

video så att den blir offentlig för andra personer. (Egen definition) 

Sociala medier Olika kommunikationskanaler, även kallat sociala plattformar, som gör det 

möjligt för personer att kommunicera med varandra genom exempelvis chatt, 

bilder och videon. (Egen definition) 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

”Av generationen som är uppväxta med mobiler, datorer och internet säger sju av tio att de 

köper det som influencers bär eller använder.” (www.dagensmedia.se). Den dagliga 

användningen av internet och sociala medier har ökat i Sverige. En undersökning gjord av 

Internetstiftelsen i Sverige om svenskarnas internetvanor påvisar att stort sett alla svenskar 

använder internet idag, varav 4 av 5 svenskar använder sig av sociala medier. Mer än hälften 

av Sveriges internetanvändare använder Instagram som en social plattform, framförallt unga 

kvinnor (IIS 2017: 35, 72). En undersökning på svenskarnas användning av sociala medier 

påvisar att unga kvinnor mellan 16–25 år lägger mest tid på sociala medier, nämligen 12 

timmar i veckan (IIS 2016: 8). 

  

De senaste två decennierna har internet varit en av de största krafterna som förändrat världen 

(IIS 2017: 4). Detta har ställt nya krav på marknadsföring riktad mot ungdomar, där reklam 

idag måste anpassas till mobilen för att kunna möta unga konsumenters förväntningar, vilket 

den digitala kundanskaffningsbyrån Keybroker (www.keybroker.se) förklarar. Ett exempel 

som kan illustrera denna förändring är att Aftonbladet, Sveriges största dagstidning, dagligen 

når ut till cirka 3,3 miljoner läsare sammantaget med hjälp av deras mobilapp, webbsajt, 

webb-TV samt papperstidning (Aftonbladet 2016). Medan Kenza Zouiten Subosic, en av 

Sveriges största influencer på sociala medier, når ut till cirka 1,7 miljoner följare genom 

endast sitt Instagram-konto (Instagram 2018), vilket är mer än hälften av aftonbladets läsare.  

 

Utifrån en undersökning gjord utav Information Resource Management på Sveriges totala 

investering i media, satsas det mest pengar på digitala medier, varav sociala nätverk och 

online video växer snabbast. En halv miljard kronor investerades i marknadsföring via 

influencers, så kallat “Influencer Marketing”, i Sverige år 2016 (IRM 2017). Trots att 

influencers kan uppfattas som ett framgångsrikt marknadsföringsverktyg av företagare, 

uppfattar följarna influencers på andra sätt, vilket Svenska Dagbladet (www.svd.se) uttrycker 

på följande vis: "Påverkan är som störst när man är som närmast personen och detta har gjort 

influencers så stort. Till skillnad från en kändis, som man snarare beundrar, är influencern mer 

som en kompis".  
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Som tidigare nämnt under ”Definition av begrepp” kan en bloggare klassas som en typ av 

influencer. Hörnfeldt (2015: 13) är en entreprenör, digital marknadsförare, föreläsare och 

bloggare. I Hörnfeldts (ibid.: 11) undersökning av bloggvärldens inflytande framkom det att 4 

av 5 bloggföljare med stor sannolikhet skulle köpa en produkt som faller dem i smaken ifall 

favoritbloggaren rekommenderar den. Samtidigt menar författaren (ibid.: 8) att läsarna även 

följer bloggaren på andra sociala medier, främst Instagram, vilket innebär att bloggaren 

sträcker sitt inflytande till en större del av sociala medier. Hörnfeldt (ibid.: 3) beskriver deras 

relation till läsarna på följande vis: ”En bloggare som lyckats bygga en relation och ett 

community runt sig innehar ett förtroende hos sina läsare som endast kan jämföras med det 

hos den närmsta bekantskapskretsen.”  

 

Ovanstående bakgrundsdiskussion framhäver sociala medier och därigenom influencers som 

ett nytt sätt att nå ut till unga konsumenter, där konsumenternas köpbeteende kan uppfattas 

ingå i en social kontext. Vetenskaplig forskning kring konsumenternas sociala köpbeteende 

kommer därför att redogöras under nästkommande avsnitt.  

  

1.2 Tidigare forskning 

Langner, Hennig & Wiedmann (2013: 31) är forskare inom bland annat “Consumer 

Marketing”, där de förklarar att en influencer uppfattas som en förebild som tillsammans med 

sina följare bildar en social grupp. Influencern blir en form av ledare som har ett inflytande på 

följarnas köpbeteende. Andra forskare har länge intresserat sig för hur konsumenters 

uppfattning om sig själva är relaterat till vad de konsumerar, där det är konstaterat att 

konsumenter markerar sin identitet och sociala position i samhället genom sin konsumtion 

(Bernard & Véronique 2002; Reed 2004). Detta framhäver även Jonsson, Stoopendahl & 

Sundström (2015: 80–81) som studerar konsumenters köpbeteende, där de förklarar att 

identiteter skapas, reflekteras och bedöms utifrån vad konsumenter köper och bär. De får 

möjligheten att uttrycka en bättre version av sig själva, vilket författarna (ibid.) beskriver som: 

”Jag shoppar, därför är jag.”. 

 

Konsumtion har fått ett större värde där konsumenter är villiga att betala mer för varan utöver 

dess funktion, ett så kallat symbolvärde (Husz & Lagerkvist 2001: 19–20; Jonsson et al. 2015: 

80–81). Jonsson et al. (2015: 83–85) talar om iögonfallande konsumtion vilket de definierar 

som: ”konsumtion i syfte att väcka omvärldens uppmärksamhet och erhålla social status”. 
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Författarna (ibid.) menar att konsumenter kan med hjälp av exempelvis dyra varumärken 

markera vilken klass de tillhör, eller vill tillhöra, i samhället. Samtidigt finns det konsumenter 

som tycker att det är ett dumt sätt att leva på, och menar på att det tyder på ensamhet och 

mindre förståelse för viktigare saker i livet. Dock menar författarna (ibid.) att status som 

mekanism finns kvar oavsett om konsumenter strävar efter det eller inte, vilket i sin tur 

kategoriserar konsumenterna i samhället gentemot varandra i olika positioner. 

 

Samhället är uppbyggt av en social hierarki, där personer snabbt kan tolka vem som innehar 

vilken position eller tillhör en viss grupp. När personer stöter på varandra sker en intuitiv 

bedömning som blir avgörande för ifall de uppfattar varandra tillhöra likadan intressesfär eller 

är oense. Inom tio sekunder kan personer avgöra 58 procent av varandras centrala 

karaktärsdrag, exempelvis att personer idag snabbt känner igen “affärsfolk”, “hippies” eller 

“stekare från Stureplan”. Där krävs det ingen större kunskap om olika intressesfärers 

statussymboler, utan samhällets normer, det vill säga oskrivna regler, skapar gemensamma 

tolkningar av olika typer av människor (Jonsson et al. 2015: 84–86).  

 

Reed (2004) är en forskare inom bland annat konsumentbeteende, marknadsföring och social 

psykologi. Reed (ibid.: 286) förklarar att konsumenter vill leva upp till en social identitet, det 

vill säga en mental föreställning som ligger till grund för hur de uppfattar sig själva i en social 

kontext. När en social identitet är mycket framträdande i samhället blir allt fler påverkade, 

konsumenterna som ser positivt på detta orienterar hela sin livsstil utifrån det. Marknaden 

hjälper till att erbjuda specifika varor och märken som stärker denna sociala identitet (ibid.). 

Samtidigt vill konsumenter tillhöra ett ”vi”, så kallat en social grupp för att differentiera sig 

från andra och samtidigt tillhöra gruppens identitet (Husz & Lagerkvist 2001: 19–20; Bernard 

& Véronique 2002; Cronin, McCarthy & Collins 2014: 25). I denna grupp delar 

medlemmarna gemensamma intressen och värderingar, och den likartade kulturen bidrar till 

att konsumtion och symboler får ett unikt gemensamt värde (Husz & Lagerkvist 2001: 19–20; 

Bernard & Véronique 2002; Jonsson et al. 2015: 82–83). 

  

1.3 Problemformulering 

Konsumenter är inte ensamma i sin köpprocess, de söker efter råd från personer med likadant 

intresse innan de ska fatta ett beslut (Jonsson et al. 2015: 99–103). Detta har ställt influencers 

i rampljuset, då de dagligen arbetar med att inspirera följarna genom att publicera inlägg som 
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illustrerar deras vardagar och intressen. Influencers inflytande är idag ett aktuellt 

forskningsområde, med stort fokus på influencer marketing (se Woods 2016; Brown & 

Fiorella 2013). Tidigare forskning är inriktad på sammankopplingen av identitetsskapande 

och konsumtion (Husz & Lagerkvist 2001: 19–20; Bernard & Véronique 2002; Jonsson et al. 

2015: 80–81), medan andra forskare har intresserat sig för konsumenters sociala identiteter 

(Reed 2004; Langner et al. 2013; Cronin, McCarthy & Collins 2014). Dock finns det inte 

mycket forskning om hur ovanstående delar av forskningen hör ihop, vad som händer med 

konsumentens identitetsskapande i sociala grupper som styrs av influencers. Med andra ord på 

vilket sätt influencers har en inverkan på konsumentens sociala identitet.  

 

Uhl-Bien, Riggio, Lowe, & Carsten (2014) forskar inom ämnet ledarskap, där de förklarar att 

lite ledarskapsforskning är inriktad på följarskap trots att en ledare inte kan existera utan sina 

följare. Som tidigare nämnt kan en influencer uppfattas som en ledare av den sociala gruppen 

hen skapar tillsammans med sina följare (Langner et al. 2013: 31), vilket innebär att 

influencers är beroende av sina följare, utan dem upphör deras titel som influencer. Därför 

riktas fokus i denna uppsats på följarna, det vill säga på unga konsumenter som aktivt följer 

influencers. Problemet som ska undersökas är därmed hur unga konsumenter skapar sina 

sociala identiteter via den svenska influencern Kenza som ovan nämns. Med andra ord, hur 

Kenza har en inverkan på unga konsumenters identitetsskapande via sociala medier. Det blir 

av stor vikt att förstå konsumenternas bakomliggande drivkrafter till att låta sin identitet 

påverkas av Kenza för att kunna förstå deras sociala och konsumtionsbaserade 

identitetsskapande. Anledningen till att uppsatsen specificerar sig på relationen till just Kenza 

förklaras vidare under avsnitt “2.8 Avgränsningar”.   

 

1.4 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka på vilka sätt sociala medier kan ses som en ny arena för 

unga konsumenters identitetsskapande, där fokus kommer att ligga på relationen mellan 

konsumenter och influencern Kenza. Studien kommer att inta ett konsumentperspektiv för att 

kunna få en djupare förståelse för konsumenters tillvägagångssätt i formationen av sina 

sociala identiteter. Uppsatsens huvudfokus kommer att ligga på identitetsskapande, där 

studien kommer att undersöka inflytandet av Kenza på konsumenternas vardagliga liv och 

konsumtion av mode i form av kläder. För att kunna besvara uppsatsens frågeställningar och 
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skapa en djupare förståelse för ämnet i fråga ska relevanta teorier om främst konsumentkultur 

och social identitet tillämpas. Studiens frågeställningar lyder: 

 

- Hur skapar och uttrycker unga konsumenter sin sociala identitet via konsumtion av 

kläder med hjälp av Kenza? 

- Vilka är de bakomliggande faktorerna till varför unga konsumenter strävar efter en 

social identitet med hjälp av Kenza? 

 

1.5  Disposition 

Uppsatsen är uppbyggd utav sex olika kapitel, det första kapitlet ger läsaren en inblick av det 

valda ämnesområdet, där uppsatsens problematik, syfte och frågeställning presenteras. Det 

andra kapitlet behandlar val av metod till insamling av det empiriska materialet och 

tillvägagångssätt efter insamlingen. Det tredje kapitlet presenterar de utvalda teorierna som 

används för att analysera materialet, där teorierna Consumer Culture Theory och Social 

Identity Theory är övergripande. Vidare följer två analytiska kapitel, det vill säga, kapitel 

”4.Konsumentkultur” och kapitel ”5.Strävan efter en social identitet”. I de två analytiska 

kapitel kommer det empiriska materialet att redogöras och analyseras med hjälp av den 

teoretiska referensramen. Det sjätte kapitlet är den avslutande delen där uppsatsens syfte och 

frågeställningar besvaras, diskuteras och avslutningsvis redogörs förslag för framtida 

forskning samt praktiska rekommendationer utifrån studiens resultat. 
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2. Metod och material 

 

2.1 Val av ämne 

Studiens ämne blev utvalt utifrån intresset som vi båda finner för influencers, vilket har gjort 

undersökningen mer önskvärd och intressant att studera. Vi bär även med oss kunskap om 

begreppen identitet och konsumtion, från kursen Konsumtion, Identitet och Kommunikation 

under vårterminen 2016 vid Lunds Universitet. Vi började med att undersöka mer om 

begreppen i relevant kurslitteratur, vilket i sin tur ledde oss till annan relevant litteratur. I 

sökningen av litteratur framträdde intresset för identitetsskapande i relation till svenska 

influencers, vilket i sin tur blev val av ämne för denna uppsats. Innan vi fastställde val av 

ämne ville vi även rikta in oss på ett genusperspektiv med tanke på att studien har unga 

kvinnor som målgrupp, vilket vidare diskuteras under avsnitt ”2.3.1 Målgrupp”.  Dock valde 

vi att exkludera detta perspektiv då vi snabbt insåg att studien skulle få en annan riktning än 

den som eftersträvas. Eliminering av detta perspektiv berodde även på att vi ville genomföra 

ett akademiskt uppsatsarbete utifrån ett avgränsat forskningsproblem inom kunskapsområdet 

Service Management, i detta fall konsumenters identitetsskapande. 

 

2.2 Vetenskapligt förhållningssätt 

2.2.1 Kvalitativ studie 

Bryman (2011) är en forskare inom bland annat ämnet metodologi och förklarar att en 

kvalitativ studie innebär att en forskare vill få en djupare förståelse inom ett specifikt ämne 

(ibid.: 340). Alvehus (2013) forskar huvudsakligen om företagsekonomi men studerar även 

akademiskt skrivande i kvalitativa studier. Författaren (ibid.: 41) förklarar att en kvalitativ 

studie kan genomföras på olika sätt, genom exempelvis observationer, dokumentanalys och 

intervjuer. Med syftet och frågeställningarna i åtanke valde vi att göra en kvalitativ studie i 

form av tio semistrukturerade djupintervjuer, detta för att kunna få en så nyanserad bild som 

möjligt till våra frågeställningar. Alvehus (2013: 82–83) förklarar att semistrukturerade 

intervjuer innebär att intervjun inte är skräddarsydd och att följdfrågor kan uppstå (ibid.), 

medan Thurén (2007: 16) förklarar att djupintervjuer innebär att intervjuaren vill undersöka 

respondenternas upplevelser, förståelse och beskrivningar i ord. Bryman (2011: 413) menar 

att djupintervjuer leder till en djupare förståelse för hur respondenter ser på vissa saker. Vi 
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valde därför att tillämpa denna form av kvalitativ studie för att kunna erhålla djupgående svar 

utifrån respondenterna, där respektive djupintervju pågick i cirka en timme. 

 

Denna studie har utgått från en induktiv metod, vilket betyder att studiens slutsats bygger på 

insamling av empiri (Alvehus 2013: 109). Vi har därmed låtit empirin styra vårt val av 

teoretisk referensram, där vi med hjälp av de utvalda teorierna har analyserat det empiriska 

materialet under uppsatsens två analytiska kapitel, det vill säga kapitel fyra och fem. Då 

uppsatsens syfte bygger på att få en förståelse för respondenternas beteende föll det naturligt 

att uppsatsen skulle utgå från hermeneutisk epistemologi. Hermeneutik är en metod och teori 

som används i samhällsvetenskapen, och kan ses som en tolkningslära i relation till 

människors beteenden (Thurén 2007: 94–103). Hermeneutisk tolkning bygger på inkännande, 

det vill säga empati, på grund av att den inte enbart ämnar till att begripa utan även till att 

förstå. Därför menar författaren (ibid.) att denna metod blir av stor vikt när människors 

handlingar och resultat av handlingar skall studeras och försöka förstås. Av dessa anledningar 

valde vi att utgå från den hermeneutiska epistemologin, detta med hjälp av det som tidigare 

diskuteras angående djupintervjuer och följdfrågor som gav oss möjligheten att förstå 

respondenterna mer djupgående. Dock menar författaren (ibid.) att en hermeneutisk tolkning 

är en osäker metod och brister i testbarheten på grund av tolkarens värderingar och 

förförståelse samt kontexten som tolkningen utförs i, vilket är något vi har tagit i beaktning. 

 

Vi har valt att bygga upp vår studie utifrån en så kallad U-modell, som enligt Alvehus (2013: 

38–30) är en övergripande struktur, som illustrerar de olika stegen i ett uppsatsarbete. Denna 

modell ger en bild över hur ett uppsatsarbete ska se ut, och vad de som ska finnas under de 

olika kapitel. U-modellen illustrerar samtliga kapitel och avsnitt i uppsatsen från början till 

slut, det vill säga från och med problembakgrund fram till slutdiskussion (ibid.). Av den 

anledning valde vi att tidigt strukturera upp uppsatsens olika steg utifrån u-modellen, detta för 

att inte missa något viktigt kapitel samt för att behålla den röda tråden genom uppsatsen.  

 

2.3 Urval 

2.3.1 Målgrupp 

För att kunna få en djupare förståelse för konsumenters beteende valde vi att specificera 

målgruppen till unga kvinnor mellan 18–25 år som aktivt följer influencers på sociala medier. 

Anledningarna till att denna målgrupp är utvald beror på att unga kvinnor som tidigare nämnt 
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lägger mest tid på sociala medier (IIS 2016: 8), de är gruppen som mest följer influencers 

samt att 88% av kvinnor i Sverige följer influencers på två olika plattformar 

(www.curemedia.se). Därför ansåg vi redan i början att denna målgrupp kan bidra med 

relevant material till ämnet som studeras. 

  

2.3.2 Urvalsstrategi 

Innan urvalet påbörjades gjorde vi en lista med kriterier (se bilaga 1) som respondenterna 

skulle uppfylla, detta för att spara tid på att inte intervjua personer som inte kan bidra med 

berikad empiri till studien. Sedan började urvalet med att vi valde två respondenter som är 

bekanta till oss och som uppfyllde kriterierna. Dessa två har olika åldrar, Anna är 18 år och 

Hanna är 23 år, med olika livsstilar, vardagsliv och erfarenheter. Båda två är aktiva följare av 

Kenza, medan den yngre respondenten besöker henne mer än vad den äldre gör. Med 

variation i respondenterna redan i början ledde det oss till de resterande åtta respondenter som 

lever olika liv och besöker Kenza olika mycket.  

 

Utifrån ovanstående förklaring av hur vi gick tillväga med urvalet är benämnt som ett 

målinriktat snöbollsurval, som enligt Alvehus (2013: 68) innebär att en respondent leder till 

en annan. Denna urvalsmetod är tidsbesparande och effektiv, dock finns även risken för 

likartade svar bland respondenterna. Risken uppkommer på grund av att respondenterna 

känner varandra och har möjligtvis delade åsikter, vilket författaren (ibid.) menar kan leda till 

att studien inte får en tillräcklig bredd. Detta är något vi har haft i åtanke under 

urvalsprocessen och valde därför variation av respondenter redan i början.  

 

2.4 Kvalitativa intervjuer 

2.4.1 Intervjuerna 

Innan intervjuerna påbörjades utformades en semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 2) som 

delades in i tre delar: inledande frågor gällande bakgrundsfakta om respondenterna, 

mellanliggande frågor som bestod av mer djupgående frågor om ämnet och slutligen 

avslutande frågor av sammanfattande karaktär. De mellanliggande frågorna delades in i tre 

olika ämnen: Influencers, Konsumtion av kläder och Relationen mellan influencern och 

följaren. Frågornas ordningsföljd kunde variera beroendes på respondenternas svar. Vi valde 

att genomföra en testintervju med en bekant innan vi påbörjade intervjuerna, detta i syfte att ta 

reda på om frågorna är välformulerade och om vi får fram det djup vi vill ha i svaren. Även 
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för att se ifall några frågor behövde tas bort, läggas till eller formuleras om. Efter testintervjun 

märkte vi att frågorna inte gav oss det djupet vi ville ha, och att vissa frågor kunde elimineras 

och andra omformuleras. Testintervjun hjälpte oss att göra en ny intervjuguide inför de 

officiella intervjuerna i hopp om att få djup i svaren från respondenterna. Efter bearbetningen 

av intervjuguiden hörde vi av oss till våra respondenter för att komma överens om tid och 

plats, vilket intervjupersonerna fick bestämma (se bilaga 3). Detta gjordes för att 

respondenterna skulle kunna känna sig säkra och bekväma i miljö som de ansåg lämplig för 

en intervju med djupgående frågor. Samtliga intervjupersoner valde att bli intervjuade i ett 

café och som tack för att de deltog i intervjun bjöd vi på fika i cafét där intervjun ägde rum. 

2.4.2 Intervjufrågorna 

Intervjufrågorna delades in i tre olika delar som ovan nämnt, där vi till varje del utvecklade 

lämpliga frågor. Frågornas grund utformades utefter studiens syfte och frågeställningar, för att 

underlätta insamling av relevant empiri. Utformningen av frågorna grundades i att få en 

djupare förståelse för respondenternas beteende kring ämnet som studeras. Vi valde som 

tidigare nämnt semistrukturerade djupintervjuer, vilket gjorde att vi formulerade fram ett antal 

frågor som i många fall inte följdes i ordning samt att följdfrågor uppkom som inte fanns med 

i intervjuguiden, vilket Alvehus (2013: 82–83) menar beror på respondenternas svar. Denna 

typ av metod möjliggjorde mer flexibla intervjuer, den begränsade oss till att inte sväva bort 

från ämnet och ställa onödiga frågor som inte skulle ge oss givande empiri.  

 

2.4.3 Inspelning 

Vi valde att spela in samtliga intervjuer, med godkännande av respondenterna. Bryman (2011: 

428) förklarar att inspelningar utförs, för att både se hur intervjupersonen svarar samt vad, 

och av dessa anledningar valde vi att spela in. Vi var medvetna om att intervjupersonerna kan 

bli obekväma vetandes att de skulle spelas in, vilket kan begränsa intervjupersonerna från att 

öppna upp sig och svara ärligt (Alvehus 2013: 85). Därför fick respondenterna själva välja en 

plats som de känner sig bekväma i att lättare kunna dela med sig sina tankar som tidigare 

nämns. Vi valde även att förklara de etiska ställningstaganden som vi förhåller oss till innan 

vi startade intervjun, dessa förklaras under avsnitt “2.5.5 Etiskt ställningstagande”. För att 

kunna följa upp respondentens kroppsspråk och ställa följdfrågor är det viktigt att intervjuaren 

inte distraheras av annat, såsom att transkribera under intervjun (ibid.). Av denna orsak 

bestämde vi redan i början att en av oss leder intervjun medan den andra observerar 

respondentens kroppsspråk och antecknar viktiga uttryck som kan bli relevanta till analysen.  
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Efter genomförandet av samtliga intervjuer började vi att transkribera allt som sades i 

intervjuerna. Alvehus (2013: 85) menar att transkriberingar tar lång tid men att det är det 

första steget i analysen, där tal görs om till text. Transkriberingarna tillsammans med 

anteckningarna från intervjuerna underlättade för oss när vi väl skulle ta ut lämplig empiri till 

analysen, dock valde vi att inte skriva ut pausljud såsom ”hmm” eller ”ehm” i analysen för att 

inte ta onödig plats.  

 

2.4.4 Etiskt ställningstagande 

Denna studie tillämpar de fyra etiska ställningstaganden: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Enligt Bryman (2011: 131) 

berör de etiska antagandena frivillighet, integritet, anonymitet och konfidentialitet. Inom det 

första kravet, informationskravet, är det viktigt att informera intervjupersonerna om 

exempelvis studiens syfte och att de när som helst kan avsluta sin delaktighet i studien (ibid.). 

Samtliga intervjuer började med att vi presenterade oss och syftet med vår studie i någon 

minut. Detta för att vara säkra på att intervjupersonerna redan i början förstår ämnet som 

studeras och för att undvika missförstånd med intervjufrågorna under intervjuns gång. Vi var 

även tydliga med vilka rättigheter de har före, under och efter intervjun. Det vill säga att de 

till exempel har rätt att avbryta intervjun när de vill och att de inte är tvungna att svara på 

frågor som de känner att de inte vill svara på. 

 

Enligt Bryman (2011.: 132) innebär samtyckeskravet att samtliga respondenter ska ge 

godkännande till att intervjun får spelas in, alltså att de själva bestämmer över deras egen 

medverkan. Vi förklarade för respektive intervjuperson att denne kommer förbli anonym om 

det så önskas, och att intervjuerna kommer att spelas in och enbart användas i syfte till 

studien. Av den anledning valde vi  att benämna respondenterna i uppsatsen med fiktiva 

namn, vilket enligt Bryman (2011: 138) innebär att respondenterna tilldelas anonyma namn 

för att bevara deras anonymitet. 

 

Det tredje kravet, konfidentialitetskravet, innebär att intervjuaren bevarar all personlig 

information om respondenterna med konfidentialitet, med det menas att ingen obehörig ska 

kunna komma åt informationen (Bryman 2011: 132) . För att uppfylla det krav har vi bevarat 

all information konfidentiellt. Enligt Bryman (ibid.) innebär det sista kravet, nyttjandekravet, 
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att den insamlade empiri enbart kommer att användas i syfte till studien, vilket vi även har 

fullföljt. 

 

2.5 Validitet och reliabilitet 

Alvehus (2013: 122) förklarar att det finns två kriterier som bör beaktas i en 

samhällsvetenskaplig forskning: validitet och reliabilitet. Validitet innebär att forskaren ska 

uppfylla syftet med studien, vilket är det viktigaste kriteriet under forskningen (Alvehus 2013: 

122). Vi har därför valt att ha vårt syfte i åtanke genom hela studien för att inte missa detta 

kriterium och kunna fullfölja syftet med studien. Reliabilitet förklarar Alvehus (ibid.) som ett 

kriterium där studien ska vara tillförlitlig, och att resultatet ska bli likadan om studien görs 

om. Då vi har använt oss av en kvalitativ forskningsstrategi med induktiv metod, är vi 

medvetna om att reliabiliteten kan brista. Därav har det varit av stor vikt att skapa transparens 

genom studien genom att tydligt och stegvis förklara hur vi har gått tillväga i undersökningen. 

Sedan har vi även haft i åtanke att respondenterna möjligtvis inte talar sanning vilket kan 

medföra att empirin inte är pålitlig till maximum och kan leda till felaktiga resultat.  

 

2.6 Bearbetning av det empiriska materialet 

Under bearbetning av det empiriska materialet valde vi att använda oss av en så kallad 

tematisk analys, där vi har delat in analysen i två olika teman som bygger på den teoretiska 

referensramens uppbyggnad. Det första temat i analysen, Konsumentkultur, utgår ifrån den 

förstnämnda teorin i den teoretiska referensramen, det vill säga Consumer Culture Theory, 

och på samma sätt bygger det andra temat i analysen, Strävan efter en social identitet, på den 

andra teorin: Social Identity Theory. Dessa två teman utgör var sitt egna analytiska kapitel i 

uppsatsen. Detta gjordes i syfte att läsaren lätt ska kunna orientera sig under läsningen. 

Tematisk analys, enligt Bryman (2011: 528) innebär att analysen bygger på vad som sägs och 

inte hur. Efter att de olika teman valdes ut, markerades de i olika färger. Detta gjordes för att 

vi sedan skulle kunna färglägga citat i transkriberingarna i den färg som vi tycker passar till 

de utvalda teman. Syftet med färgläggningen var att vi ville få ut så relevant empiri som 

möjligt, och få den på rätt ställe. Efter att färgläggningen var klar, påbörjades analysen av 

empirin med hjälp av de utvalda teorierna. 
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Under analysens gång valde vi att ha uppsatsens problemformulering, syfte och frågeställning 

utskrivet bredvid oss för att ständigt kunna ha de i åtanke och inte tappa den röda tråden. 

Under bearbetning av empirin valdes citat som kändes relevanta till analysen för att kunna 

förtydliga argumentation. Det som också utmärks i analysen var att vissa intervjupersoner 

användes mer än andra, på grund av olika faktorer. Vi valde även att enskilt och tillsammans 

gå igenom empirin genom att granska den ett flertal gånger i syfte att undvika feltolkningar. 

När analysen var färdig tilldelades de olika teman med inbjudande rubriker i syfte att få 

läsaren att vilja läsa vidare. 

 

2.7 Avgränsningar 

För att kunna bygga upp en djupgående kvalitativ studie valde vi att begränsa oss gällande 

vissa aspekter. Vi är medvetna om att det finns olika sätt att samla in empiri på, som ovan 

förklaras valde vi att avgränsa oss till kvalitativa semistrukturerade djupintervjuer för att 

erhålla djup och informationsrik empiri till studien. Då vi även hade begränsad tid kändes 

denna metod bäst för att på kort tid samla in riklig empiri. Som tidigare nämnt valde vi även 

att avgränsa oss till målgruppen med unga kvinnor mellan 18–25 år som dagligen använder 

sig av sociala medier och följer influencers. Denna avgränsning gjordes som ovan nämns 

utifrån kriterier som intervjupersonerna skulle uppfylla, i syfte att samla in relevant material. 

Det gjordes även en avgränsning i den teoretiska referensramen, där vi valde att förhålla oss 

till två huvudteorier som ovan nämns och vidare presenteras under kapitel “3. Teoretisk 

referensram”. Detta gjordes för att kunna få en röd tråd genom studien och erhålla en 

fördjupad analys, men även för att underlätta för läsaren att förstå sig på teorierna.  

 

Då begreppet mode är ett brett begrepp och kan ha många betydelser valde vi att avgränsa oss 

till mode i form av kläder. Slutligen valde vi att avgränsa oss till influencern Kenza Zouiten 

Subosic, som är en svensk bloggare, entreprenör och Instagramer. Hon blev utvald då vi 

utifrån bearbetningen av empirin kunde konstatera att hon är den svenska influencern som 

respondenterna besöker mest via sociala medier. Därför valde vi att begränsa oss till en henne 

för att djupgående kunna studera relationen mellan följare och influencer på sociala medier, 

som i sin tur har ett inflytande i följarnas konsumtion och identitetsskapande. Vi valde att 

begränsa oss till just en influencer då det möjligtvis hade blivit förvirrande och resulterat i en 

ytlig studie om relationen mellan konsumenter och samtliga influencers som de följer på 

sociala medier hade studerats.  
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3. Teoretisk referensram 

 

3.1 Val av teoretisk referensram 

Då studiens syfte är att undersöka på vilka sätt sociala medier kan ses som en ny arena för 

unga konsumenters identitetsskapande, med fokus på relationen mellan konsumenter och 

influencern Kenza, har två omfattande teorier valts ut som ovan nämnt. Den första teorin är 

Consumer Culture Theory, framöver benämnd med förkortningen CCT, grundad av forskarna 

Arnould och Thompson (2005) som studerar ämnet konsumentbeteende, eller så kallat 

konsumentkultur. Författarna (ibid.) behandlar dynamiken mellan konsumenter och samhället, 

där individer anses uttrycka sina identiteter via konsumtion. CCT blir användbar i denna 

studie för att kunna förstå de symboliska och identitetsskapande aspekterna av konsumtion, 

men även hur konsumenterna förhåller sig till marknadsföring, media och ideal. Teorin är 

även en samling av mångfaldiga forskningsarbeten kring samma ämne, det vill säga 

konsumentkultur, vilket innebär att teorin har både en djup och bred grund (ibid.). Av dessa 

anledningar kan CCT understödja ena halvan av uppsatsens teoretiska grund för att kunna 

analysera och få en bredare förståelse för konsumenternas handlingar och beteenden.   

 

För att kunna få en mer djupgående förståelse för konsumenternas beteende och formation av 

identiteter har Social Identity Theory valts ut. Social Identity Theory är en socialpsykologisk 

teori som grundades av forskaren Henri Tajfel redan i slutet på 1950-talet. Teorin har 

utvecklats med åren, både av grundaren och andra forskare och behandlar interna 

grupprelationer, grupprocesser och det sociala jaget (Hogg, Terry & White 1995: 259). Denna 

uppsats kommer främst att understödjas av Hogg et al. (1995) som är forskare inom bland 

annat social psykologi. Hogg et al. (ibid.) presenterar Social Identity Theory och menar att 

den syftar till att förklara hur individer tillhör, eller vill tillhöra, en social grupp eller kategori 

i samhället. Författarna (ibid.) har skapat en djup och bred grund av olika forskningsarbeten 

genom åren kring Social Identity Theory, precis som Arnould och Thompson (2005) har gjort 

med CCT. Därför kan Social Identity Theory understödja andra halvan av teorin och användas 

i syfte att få en djupare förståelse för de bakomliggande drivkrafterna till att konsumenter 

uttrycker vem de är via konsumtion. För att kunna få en ännu djupare förståelse för CCT och 

Social Identity Theory har även ett antal teoretiska begrepp valts ut till respektive teori. 

Tillsammans ska de två huvudteorierna användas i en kombination för att analysera 
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uppsatsens empiri och därigenom få en djupare förståelse för konsumenternas beteende och 

handlingar.  

 

3.2 Consumer Culture Theory 

Arnould och Thompson (2005) presenterade en studie baserad på 20 år av forskning som fick 

namnet Consumer Culture Theory. CCT betonar de kulturella, ideologiska och symboliska 

aspekterna av konsumtion. Konsumentkultur uppfattas som en social dynamik mellan 

konsumenter och samhälle, som i sin tur formar konsumenters upplevelser och identiteter i 

deras vardagliga liv (ibid.: 875–877). Teorin syftar till att förklara hur konsumenter uttrycker 

sin personlighet och sociala position via konsumtion av bland annat materiella varor och 

varumärken. Arnould och Thompson (2005) förklarar att konsumenter gör detta genom att 

aktivt omarbeta varans symboliska betydelse till en värdefull del i deras identitetsskapande 

och livsstil. Många konsumenters liv är uppbyggt kring flera realiteter som är kopplade till 

fantasier, estetik, inbjudande önskemål och identitetsspel. Konsumenterna använder därefter 

konsumtion för att få uppleva dessa realiteter (ibid.: 875–877). 

 

Med andra ord behandlar CCT relationen mellan konsumentbeteende, marknaden och 

kulturen genom att beskriva sociokulturella processer och strukturer i samband med fyra olika 

områden (Arnould och Thompson 2005: 871). Dessa områden är: 1) Consumer Identity 

Projects 2) Marketplace cultures 3) The Sociohistoic Pattering of Consumption och 4) Mass-

mediated Marketplace Ideologies and Consumers’ Interpretive Strategies. I det första området 

inom CCT uppfattas konsumenten som en identitetssökare- och skapare medan i det andra 

området ses konsumenter som medproducenter av en marknadskultur. Det tredje området 

förklarar samhällets inflytande på konsumenter genom institutionella och sociala strukturer 

gällande exempelvis genus, etnicitet och social status. Det sista området inom CCT förklarar 

hur massmedia och marknadsföring skapar olika konsumentidentiteter som konsumenter 

antingen accepterar eller avvisar (ibid.: 871–875). Teorin illustreras med en modell nedan:  
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Figur 1. Egen modell av Consumer Culture Theory utifrån Arnould och Thompson (2005).  

 

Samtliga områden i CCT behandlar konsumenter på ett sätt som kan bli meningsfullt i denna 

uppsats då den ämnar till att studera konsumenter. Dock har dessa områden olika inriktningar 

och därför har två områden valts ut för att kunna fördjupa analysen och inte tappa den röda 

tråden. De två områdena inom CCT som är utvalda för denna uppsats är Consumer Identity 

Projects och Mass-mediated Marketplace Ideologies and Consumers’ Interpretive Strategies. 

Dessa två anses vara mest användbar i denna uppsats då uppsatsen ska undersöka 

konsumenters identitetsskapande via influencers på sociala medier. Modellen framhäver de 

två utvalda områdena med mörkare färg. De två andra områden uteslutas i denna uppsats av 

anledningen att  de som tidigare nämnt behandlar marknadskulturer och samhällets inflytande 

på konsumenter. Detta anses vara större områden med en bredare syn på problemet som 

studeras i denna uppsats. Om dessa områden hade inkluderats hade det möjligtvis hindrat en 

fördjupad och begränsad analys då uppsatsens fokus ligger på sociala medier som en arena för 

konsumenternas identitetsskapande och inte samhället i helhet. 

 

3.2.1 Consumer Identity Projects 

Consumer Identity Projects, det vill säga konsumenters identitetsprojekt, innebär att 

konsumenter uppfattas söka och skapa sin identitet via marknadens symboliska resurser i 

form av materiella varor (Arnould och Thompson 2005: 871–873). Den svenska 

översättningen tillämpas framöver. Östberg och Kaijser (2010: 69–72) studerar ämnet 
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konsumtion och förklarar att materiella varor ingår i ett värderingssystem där de sänder ut 

olika signaler, där exempelvis en dyr väska kan signalera lyx. Konsumenter visar vem de är 

eller vill vara genom val av konsumtion, detta för att kunna tillhöra en viss typ av klass i 

samhället (ibid.: 78). 

 

Konsumenters identitetsprojekt är oftast måldrivna, även om målen inte alltid är så tydliga. 

Marknaden består av olika ideal som media är med och skapar, där olika personer framstår 

som ”perfekta” genom sin konsumtion. Konsumenter arbetar med olika 

marknadsföringsmaterial på ett konstruktivt där konsumenter blir influerade av medias 

förskönade bilder. Detta leder till att konsumenternas självkänsla blir bred och oftast en 

splittrad uppfattning av sig själva (Arnould och Thompson 2005: 871–873). Förhållandet 

mellan Consumer Identity Projects och marknadens strukturella påverkan har lett till att olika 

konsumentpositioner har framträtt. Konsumenter väljer därefter vilka positioner de vill inta på 

marknaden utefter vilken identitet som eftersträvas. Detta gör de genom att strukturera upp 

egna mål och anpassa de kulturella manus som ligger närmst den egna identiteten. Detta sätter 

marknaden och dess symboler i centrum för identitetsskapande (Arnould och Thompson 

2005: 871–873). 

 

3.2.2 Symbolvärdet av konsumtion 

Jonsson et al. (2015: 80–81) förklarar att den moderna människans största uppgift är att 

utveckla sitt livsprojekt, där jaget oftast står i centrum för de människor som har möjligheten 

att fokusera på annat än att överleva. Dessa människor uttrycker gärna sin livsstil och lycka 

genom sin konsumtion. Individer har idag oftast ingen given position i samhället, utan får 

möjligheten att skapa den själva. Därför blir det allt viktigare att markera denna position med 

hjälp av konsumtion. Konsumenter får idag möjligheten att transformera sig till något bättre 

än sig själva, kommunicera sin identitet och sociala position genom det de klär sig i. 

Samtidigt tolkar konsumenter varandras identiteter genom det de bär, varumärken och hur de 

bär det. Detta ger varor ett högre pris då det tillför konsumenten något utöver varans funktion, 

ett större värde som visar omvärlden vem konsumenten är samt vilken status och livsstil hen 

har. Konsumtionen får ett så kallat symbolvärde där konsumenter är villiga att betala ett högre 

pris för varan (ibid.). 
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Husz & Lagerkvist (2001) studerar konsumtion utifrån perspektiven media och ekonomi. 

Författarna (ibid.: 19–21) förklarar att varor är symboliskt laddade och konsumenter handlar 

utifrån sina sociala positioner i samhället. Konsumenter är idag mer fria och kreativa i sin 

konsumtion där köpprocessen sällan sker osocialt, det vill säga att konsumenterna inte är 

ensamma i sin köpprocess. Idag erbjuder marknaden en stor variation av varor som 

exempelvis kläder, vilket har möjliggjort en fri och meningsskapande kreativ konsumtion. 

Dock finns det begränsningar i konsumenternas frihet då vissa varor redan är tilldelade en viss 

given symbolisk betydelse i samhället. Detta arbetet utförs oftast av marknadsförarna som 

tydliggör varans betydelse i konsumenternas liv snarare än dess funktion. Samtidigt är 

konsumenternas kreativa förmåga delvis både socialt och ekonomiskt bestämd (ibid.). 

 

3.2.3 Mass-mediated Marketplace Ideologies and Consumers’ Interpretive Strategies 

Det andra valda området inom CCT behandlar massmedia som plattform för ideologier och 

konsumenters tolkningsstrategier. Teorin undersöker ideologier, vilket innebär ett 

meningsskapande system i samhället som styr och reproducerar konsumenternas tankar och 

handlingar till framträdande intressen. Områden som studerats är massmedias normativa 

budskap om konsumtion och hur konsumenterna bemöter dessa budskap. Populärkultur, som 

exempelvis annonser, tv-program och filmer kan utifrån CCT uppfattas som livstils- och 

identitetsinstruktioner som visar upp olika ideologier på marknaden. De idealiserar olika 

konsumenttyper som ska se ut på ett visst sätt, konsumera på ett visst sätt, agera på ett visst 

sätt och strävar efter en viss typ av livsstil. Genom olika berättelser styr media 

konsumenternas uppmärksamhet, självberättelser och erfarenheter mot ett specifikt håll. 

Konsumenterna kan därmed uppfattas som tolkande medel snarare än passiva (Arnould och 

Thompson 2005: 874–875).   

 

Arnould och Thompson (2005: 874–875) förklarar att det finns två olika sidor av konsumenter 

i detta system; de som omedvetet omfamnar medias dominanta ideologiska instruktioner och 

de som medvetet avviker från dem. De dominanta ideologiska instruktionerna brukar oftast 

vara i form av någon representant som visar hur konsumenters identitet och livsstil bör se ut. 

Konsumenterna som medvetet avviker från detta är mer kritiska i sin tolkning av medias ideal 

och utgör en tolkningsstrategi som möjliggör olika former av identitetsspel då det stärker 

deras kreativa tankesätt. Dessa avvikande konsumenterna låter sig istället påverkas av det som 

de anser passar in i deras liv, det vill säga allt runt omkring som inte faller under deras livsstil 
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fångar inte deras intresse. Detta är något även Husz & Lagerkvist (2001: 22) talar för, där de 

förklarar att konsumenter omvandlar medias bilder till något eget, de väljer ut det som 

intresserar dem mest och använder det som uttrycker vem de är som mest. Det kan innebära 

allt från stil, status, sociala relationer, känslor, ideal och värderingar.  

3.3 Social Identity Theory 

Forskare har länge studerat dynamiken mellan den miljön individer befinner sig i och deras 

beteende, det vill säga hur omgivningen har en påverkan på individers beteenden (se Hogg et 

al. 1995; Reed 2004; Langner et al. 2013). Detta har gett Social Identity Theory en större 

uppmärksamhet då teorin ämnar till att förklara hur individer tillhör, eller vill tillhöra, en 

social grupp eller kategori i samhället. I sin tur definieras individens identitet utifrån gruppens 

karaktärsdrag, det vill säga en definition av en själv som ingår i självkonceptet. Individers 

medlemskap i sådana sociala grupper har en betydande roll i deras självkoncept. Deras 

medlemskap representerar deras sociala identitet, där medlemmarnas utmärkande egenskaper 

bör höra ihop med gruppens attribut, gällande hur hen ska tänka, känna och bete sig (Hogg et 

al. 1995: 259–260). För att kunna få en djupare förståelse för Social Identity Theory kan den 

delas in i tre olika processer: social categorization, social identification och self-enhancement. 

Teorin kan illustreras med följande modell: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Egen modell av Social Identity Theory utifrån Hogg et al. (1995); Reed (2004); 

Langner et al. (2013) 
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Social Categorization kan översättas till social kategorisering och innebär förenklat olika 

grupper av människor som internt delar jämlika intressen, handlingar och beteenden. Social 

identification kan översättas till social identifikation och innebär att medlemmarna i de sociala 

kategorierna identifierar sig med gruppens centrala karaktärsdrag. Den sista processen, self-

enhancement, kan översättas till självförbättring och innebär att gruppens medlemmar ständigt 

försöker gynna gruppens identitet genom att jämföra sig med andra grupper (Hogg et al. 1995; 

Reed 2004; Langner et al. 2013; Jonsson et al. 2015). Vidare kommer samtliga processer att 

fördjupas och förklaras i den ordning som figur 2 illustrerar ovan.  

 

3.3.1 Social Categorization 

Den svenska översättningen, social kategorisering, tillämpas framöver i uppsatsen. Langner et 

al. (2013: 32) förklarar att samhället är indelat i olika sociala kategorier och grupper där 

individer är en del av olika grupper samtidigt. Varje individ har en roll i samhället som varar 

olika länge, exempelvis mamma och dotter rollen varar genom hela livet medan rollen som en 

student enbart under en viss period. Uppkomsten av en social kategori härstammar i kultur, 

samhälle, sociala grupper och nätverk. En social identitet kan förklaras som en individs 

medvetande om ett medlemskap i en eller flera sociala grupper som hen känner emotionell 

och värdefull koppling till. Hogg et al. (1995: 259–260) menar att social kategorisering 

innebär en skärpning av den interna gruppens stereotypiska och normativa uppfattningar och 

handlingar som människor sedan tilldelar sig själva och andra som faller under samma 

kategori. Detta för att så tydligt som möjligt differentiera sig från mängden, eller andra 

kategorier.  

 

Reed (2004) definierar sociala identiteter som ett sätt för konsumenter att förklara vem de är 

och kategorisera sig själva i en social kontext, något som transformeras över tid och genom 

olika situationer. Langner et al. (2013: 31–32) förklarar att konsumenter väljer att köpa och 

bära specifika varor som symboliserar deras sociala identitet, exempelvis konsumenter som 

klär sig på ett visst sätt för att uttrycka deras smak i mode och medlemskap i en specifik social 

”modegrupp”. Detta är likt den ovanstående diskussionen under avsnitt ”3.2.2. Symbolvärdet 

av konsumtion” om att varor kan uppfattas inneha ett symboliskt värde, dock dras 

diskussionen ett steg längre under detta avsnitt där Langner et al. (ibid.) förklarar det som en 

del av konsumenternas sociala identitet. Konsumenter motiveras till att uppnå sociala 

identiteter som gynnar deras självförtroende. Varje konsument kan fritt välja vilka sociala 
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kategorier de vill tillhöra, dock kan inte varje social kategori representeras av samtliga 

konsumenter. Speciellt gäller de kategorier som består av en hög nivå av självintresse, vilka är 

de kategorier som formar konsumentens sociala identitet (ibid.).  

 

Jonsson et al. (2015: 81–83) talar om sociala kategorier som intressesfärer, där gruppens 

identitet symboliseras med de produkter eller tjänster medlemmarna bär, vare sig det är 

varumärken eller inte. Genom att exempelvis bära ett varumärke som har ett högt symboliskt 

värde i en intressesfär signalerar därmed att konsumenten tillhör den gruppen och vet vad som 

gäller.  Varumärket får en ikonisk betydelse, som exempelvis varumärket Harley Davidson 

för motorcykelälskare. Dock behöver det inte vara ett varumärke för att kunna ha en 

symbolisk betydelse i en intressesfär, det kan även vara en specifik vara som exempelvis ett 

växthus i trädgården som symboliserar att ägaren har ett stort intresse för trädgårdar. 

 

3.3.2 “In-groups” och “out-groups" 

Hogg et al. (1995: 259–260) talar om två olika grupper: ”in-groups” och ”out-groups”. När 

individers självuppfattning stämmer överens med en grupps stereotypiska och normativa 

beteenden tillhör de ”in-groups” medan de som faller utanför dessa bildar då ”out-groups”. 

Sociala identiteter är inte bara beskrivande utan även värderingsbara, de ger en bedömning av 

en social kategori som oftast är samtyckt och delad i samhället, men även gruppens 

medlemmar i relation till andra relevanta sociala kategorier. På grund av detta är gruppen och 

dess medlemmar starkt motiverade att bete sig på ett visst sätt för att uppnå och bibehålla det 

som de själva står för, det som den interna ”in-group” står för och samtidigt differentiera sig 

från ”out-groups” (ibid.).  

 

3.3.3 Social identification 

Den svenska översättningen, social identifikation, används framöver i uppsatsen. Langner et 

al. (2013: 32) talar om social identifikation, vilket innebär en process där konsumenter 

psykiskt förenar sig själv med den sociala gruppens karaktärsdrag. Jonsson et al. (2015: 81–

83) förklarar att de medlemmar med störst egenintresse tar rollen som opinionsledare i 

gruppen. Dessa ledare bär gruppens kultur och sprider nya idéer, vilket utgör en måltavla för 

marknadsförare. Langner et al. (2013: 32) menar att en gruppledare, i form av en förebild eller 

liknande, kan höja nivån av framträdandet genom att påverka ”in-group” beteenden. Detta kan 

ske i en direkt riktning, som exempelvis att en välkänd influencer rekommenderar en specifik 
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butik till sina följare. Det kan även ske indirekt, som exempelvis att denna välkända 

influencern oftast dricker en viss typ av dricka.  

 

Medlemmarna i en social grupp vill oftast helhjärtat markera sin position genom att assimilera 

de mest centrala karaktärsdragen i gruppen gällande exempelvis normer, attityder och 

handlingar samt forma sitt köpbeteende utefter vad gruppen står för. Detta gör de när de 

känner en hög nivå av ”in-group salience”, det vill säga när den interna gruppens identitet är 

framträdande. Reed (2004: 286) förklarar att konsumenter tenderar att påverkas av social 

identifikation när en social identitet är mycket framträdande. Av dessa anledningar är det av 

stor vikt att förstå ”identity salience”, vilket presenteras under nästkommande avsnitt. 

 

3.3.4 Identity salience 

Konsumentens identitet kan framträda vid olika tidpunkter, tillfällen och situationer, så kallat 

”identity salience” (Reed 2004: 286). Framöver används den svenska översättningen 

identitetsframträdande. Langner et al. (2013: 32) förklarar att identitetsframträdande är ett 

centralt begrepp inom teorin om sociala identiteter och innebär att konsumenters identitet 

frekvent aktiveras vid olika situationer. För att kunna förstå konsumenters beteenden och 

attityder i förhållande till deras sociala identitet är det av stor vikt att veta när och på vilka sätt 

deras identiteter framträder (Reed 2004: 286). Även på grund av att olika miljöer och 

situationer kan framkalla en viss social identitet som blir en viktig faktor i konsumenternas 

bedömning av identiteten. Det finns därmed en koppling mellan social identifikation och 

konsumenters bedömning gällande exempelvis konsumtion, mediaanvändning och 

märkeslojalitet, som innebär att konsumenter tolkar saker på ett visst sätt utifrån den sociala 

identitet hen identifierar sig med (ibid.). 

 

3.3.5 Self-importance 

Reed (2004: 286–287) talar om konsumentens ”self-importance”, det vill säga deras ego och 

egna betydelse i den sociala identiteten som kan ha en inverkan på identitetens framträdande. 

Författaren (ibid.) illustrerar med ett exempel på två olika konsumenter som identifierar sig 

som idrottare, där identiteten för konsument A har en mer personlig betydelse på grund av 

tidigare erfarenheter, bekräftelse och bedömning av omgivningen samt högre framtida 

ambitioner än vad konsument B har. Här blir sannolikheten större att konsument A:s attityder 

kommer att baseras på de olika aspekter den sociala identiteten som idrottare innehar. Med 
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andra ord framträder A:s sociala identitet mer som en idrottare på grund av den höga nivån av 

”self-importance”. 

 

3.3.6 Self-enhancement 

Den svenska översättningen, självförbättring, tillämpas framöver i uppsatsen. Självförbättring 

innebär en social kognitiv process som fungerar som en guide åt de ovandiskuterade 

processerna: social kategorisering och social identifikation. Självförbättringsprocessen ser till 

att gruppens normer och stereotyper gynnar gruppen, det vill säga ”in-group”. Människor har 

ett behov att jämföra sig med andra för att kunna se mer positivt på sig själv, på samma sätt 

fungerar det i grupper, även kallat social comparison. Självförbättringen i en grupp kan 

uppnås genom att jämföra den ”in-group” individen tillhör med relevanta ”out-groups” på sätt 

som gynnar individens ”in-group”. Jämförelser kan då göras på stereotypiska dimensioner 

som gynnar ”in-groups” snarare än på de som är mindre gynnsamma (Hogg et al. 1995: 259–

260). Langner et al. (2013: 34) förklarar att ju mer gruppens sociala identitet differentierar sig 

från relevanta ”out-groups” desto mer framträdande blir den sociala identiteten.  

 

3.3.7 Solidarity 

Hogg et al. (1995: 259–260) talar om “solidarity” vilket på svenska kan översättas till 

lojalitet, svensk översättning tillämpas framöver. För att kunna förklara gruppmedlemmarnas 

beteenden i samtliga ovandiskuterade processer förklarar författarna (ibid.) att det blir av stor 

vikt att förstå vad gruppmedlemmarna tror på. Individers övertygelse om vilken grupp de 

tillhör i jämförelse med ”out-groups” är inte alltid exakta reflektioner av verkligheten då de 

ofta är ideologiska konstruktioner. Övertygelserna handlar om den interna gruppens stabilitet 

och ifall de är kapabla till att byta grupp eller förändra beteende. Det individerna tror på har 

en påverkan på de beteenden som är specifika för självförbättringen i den grupp de tillhör. 

Ifall medlemmarna i en grupp är mentalt redo för att byta till en annan grupp på grund av 

exempelvis högre status, bidrar dessa medlemmar inte med något värdefullt till sin ”in-group” 

och är inte lojala till gruppen. Istället försöker medlemmarna att ta sig mentalt in i de 

dominerande grupperna i samhället. Å andra sidan, medlemmar som uppfattar sin grupp som 

ostabil och att en annan social ordning kan uppnås, uppvisar tydlig lojalitet. Det vill säga att 

ju mer lojala medlemmarna är till sin grupp, desto mer tillfredsställda kommer de att vara i sin 

befintliga sociala identitet. Detsamma gäller tvärtom, ju mindre lojala medlemmarna är till sin 
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egna grupp och känner att de hade kunnat tänka sig byta grupp, desto mindre tillfredsställda är 

de med sin befintliga sociala identitet (Hogg et al. 1995: 259–260). 

 

3.4 Summering av teoretisk referensram 

Uppsatsens teoretiska referensram har presenterat CCT och Social Identity Theory som utgör 

studiens två centrala teorier. Ett antal teoretiska begrepp har adderats för att kunna få en 

bredare och djupare teoretisk grund. Teorierna ger läsaren en möjlighet att få en förförståelse 

för ämnet som studeras, det vill säga hur konsumenter skapar sina sociala identiteter där 

framstående ideologier på sociala medier är med och påverkar. En summering av samtliga 

teorier och begrepp som presenteras i uppsatsens teoretiska referensram är illustrerade nedan 

med en modell. Detta ger läsaren en överblick av vilka teorier som har behandlats och vilka 

begrepp som fördjupar de olika teorierna. 

 

 

Figur 3. Egen modell av uppsatsens teoretiska referensram.  

 

På modellens vänstra sida är CCT illustrerad i blå färg, där de två utvalda delarna av teorin är 

markerade med mörkare färg, det vill säga “Consumer Identity Projects” och “Mass-mediated 

Marketplace Ideologies and Consumers’ Interpretive Strategies”. CCT ger läsaren en 

förförståelse för hur konsumenter uttrycker sina identiteter via konsumtion och medias 

inflytande i deras identitetsarbete. De två andra delarna som inte används, det vill säga 
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“Marketplace Cultures” och “The Sociohistoric Pattering of Consumption” finns med för att 

visa läsaren att de är en del av CCT men behandlas inte i denna uppsats som tidigare nämns, 

av den anledningen har de en mindre synlig färg. En fördjupning av “Consumer Identity 

Projects” har gjorts i form av addering av ett relevant forskningsområde som behandlar 

samma ämne på ett skiljaktigt sätt, benämnd “Symbolvärdet av konsumtion”.  

 

Uppsatsen tar en teoretisk ställning i att identiteter är socialt konstruerade och för att kunna 

anamma en djupare förståelse för konsumenters skapande av sociala identiteter har Social 

Identity Theory presenterats. Denna teori ger läsaren en förförståelse för hur individer vill 

tillhöra en social kategori i samhället som de identifierar sig genom och skapar sin livsstil 

kring. Social Identity Theory är illustrerad på modellens högra sida i rosa färg och är indelad i 

de tre centrala processerna som ligger till grund för teorin: “Social Categorization”, “Social 

identification” och “Self-enhancement”. Dessa processer har fördjupats med ett antal 

teoretiska begrepp för att kunna bidra med en djupare förståelse för konsumenters beteenden 

och handlingar, det vill säga på vilka sätt de skapar sina sociala identiteter samt de 

bakomliggande drivkrafter till deras handlingar.  

 

Sammanfattningsvis utgör uppsatsens forskningsområde en kombination av CCT och Social 

Identity Theory, vilket illustreras i mitten av modellen där de två cirklarna möts. Samtliga 

teorier och begrepp i den teoretiska referensramen kommer att användas i syfte att analysera 

uppsatsens empiriska material. De kommer att fungera som teoretiska verktyg för att kunna 

bidra med en djupare förståelse för ämnet som studeras.  
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4. Konsumentkultur 

 

Det första analytiska temat är benämnt som ”Konsumentkultur” och behandlar konsumtion i relation 

till identitetsskapande, symbolvärde och media. Detta tema analyserar respondenternas svar utifrån 

teorin ”Consumer Culture Theory”.  

 

4.1 Konsumenter som identitetssökare- och skapare 

När respondenterna berättar om sig själva nämner samtliga att ett av deras största intressen är 

mode i form av kläder. De spenderar dagligen tid på sociala medier där de låter sig inspireras 

av olika influencers, främst av influencern Kenza som tidigare beskrivits under avsnitt 2.8 

Avgränsningar”. Victoria berättar om sina fantasier och önskemål som hon en dag vill 

uppfylla, där hon förklarar hur hon vill designa sitt egna varumärke inom klädesbranschen 

eller arbeta åt en världskänd modekedja. Hennes dröm är att bli en framgångsrik entreprenör 

inom modebranschen med inriktning på kläder. Victoria förklarar att hon arbetar mot sina mål 

genom sin val av konsumtion och framhäver sitt intresse för kläder genom sociala medier: 

 

ja, jag vill uttrycka mig som en person som kan mycket om mode, lite som Kenza hon kallar 

sig för ”fashionista” vilket hon också är… så jag vill ju också visa det med min klädsel ”det här 

är jag och detta vill jag bli en dag”… och jag känner att det gör jag med mina kläder, att jag 

uttrycker vem jag är och vem vill jag bli… så ja jag känner en stor mening i det jag klär mig 

i…(Intervju med Victoria, 2018-04-27) 

  

Utifrån teorin CCT, som tidigare presenteras med utgångspunkt i grundarna Arnould och 

Thompson (2005: 875–877), kan Victoria tolkas som en konsument som vill uttrycka vem 

hon är som person via sin konsumtion. Detta kommer i uttryck genom konsumtion av 

materiella varor, i detta fall kläder. Arnould och Thompson (ibid.) förklarar att konsumenter 

använder sig av konsumtion för att uppnå sina önskemål i livet, vilket Victoria i detta fall gör 

för att lyckas uppnå sina uppsatta mål i livet.  

  

Johanna gillar att konsumera exklusiva varumärken och förklarar anledningen till att hon gör 

det: 

 

[…] men det blir en högre status lite såhär, det säger liter mer om vem… vem jag är och vad 

jag gillar, lite den här högre standarden och att jag… ja men det visar väl lite på vem jag är. Jag 

klär inte mig i vad som helst liksom. (Intervju med Johanna, 2018-04-27) 
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Johannas uttryck kan förstås utifrån det Östberg och Kaijser (2010: 60–72) förklarar om att 

materiella varor ingår i ett värderingssystem som sänder ut signaler och som påvisar vilken 

klass konsumenten tillhör eller vill tillhöra i samhället. I Johannas fall signalerar exklusiva 

kläder lyx och högre status, vilket hon konsumerar för att markera sin status hon har eller vill 

ha. Både Johannas och Victorias ovanstående citat kan utifrån Arnould och Thompson (2005: 

871–873) tolkas som konsumenternas identitetsprojekt, så kallat Consumer Identity Projects, 

vilket innebär att konsumenter uppfattas som identitetssökare och -skapare. Författarna (ibid.) 

förklarar att konsumenter försöker skapa sina identiteter med hjälp av materiella och 

symboliska resurser på marknaden. Konsumenter strävar efter olika positioner de vill inta på 

marknaden genom att strukturera upp egna mål och anpassa de kulturella manus som ligger 

närmst den egna identiteten (ibid.), vilket Johanna och Victoria gör genom att markera vem 

de är via konsumtion.  

  

4.2 Konsumtion får ett större värde 

I det empiriska materialet syntes det en tydlig koppling mellan respondenternas livsstil och 

konsumtion, där samtliga förklarar att de finner lycka i det de konsumerar. Jonsson et al. 

(2015: 80–81) förklarar att personer som vill utveckla livsprojekt gärna uttrycker sin livsstil 

och lycka genom sin konsumtion. Konsumenter får idag möjligheten att omvandla sig till 

något bättre än sig själva, kommunicera sin identitet och sociala position genom det de klär 

sig i. Johanna förklarar:  

  

[…] Det är ju inte vem som helst som går och köper en Gucci eller Louis väska… så det säger 

mycket vem jag är, och sen är det mycket vem jag vill vara, jag har höga mål i livet […] 

(Intervju med Johanna, 2018-04-27) 

 

Johannas citat kan förstås utifrån det Jonsson et al. (2015: 80–81) kallar för “Symbolvärdet av 

konsumtion”, som förklarar hur konsumenter finner ett symbolvärde i vissa varor där de är 

villiga att spendera en större summa pengar på varan utöver dess funktion. Johanna kan 

därmed uppfattas finna ett symbolvärde i dyra varor, där hon väljer att lägga mer pengar på 

märkesvaror för att markera sin status. Med andra ord uppfattas Johannas konsumtion tillföra 

henne en livsstil och position i samhället snarare än nytta av varans funktion. Samtidigt 

förklarar Husz & Lagerkvist (2001: 19–21) att vissa varor redan har blivit tilldelade ett 

symboliskt värde av marknadsförarna. I Johannas fall kan konsumtion av märkesväskor få 

henne att känna en tilldelad status i samhället, då hon menar att inte vem som helst kan köpa 
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eller gå runt med exempelvis en väska av varumärket Gucci eller Louis Vuitton. Det kan 

därmed uppfattas som att dessa varumärken har blivit tilldelade ett symbolvärde i samhället 

vilket ger konsumenter möjligheten att bli tilldelade en “högre status” i form av dyrare 

konsumtion. Samtidigt kan det stoppa andra konsumenter, som inte vill förknippas med denna 

status, från att konsumera dessa varumärken.  

 

Både Bella och Johanna läser sista året på gymnasium och bor med sina föräldrar, där Bella 

förklarar att hennes shoppingbudget gällande kläder brukar komma upp till cirka 1500 kr, 

medan Johanna förklarar att hennes budget på kläder ligger omkring 5000 kr i månaden. 

Johanna förklarar att det är med hjälp av sin pappa som hon köper det mesta, medan Bella 

förklarar att konsumtion av kläder endast sker när hennes egna budget tillåter det. Husz & 

Lagerkvist (2001: 19–21) förklarar att konsumenter handlar på ett visst sätt beroendes på 

vilken social position de innehar i samhället. Marknaden ger konsumenter kreativa 

möjligheter att fritt konsumera på ett sätt som blir meningsskapande för dem. Dock menar 

författarna (ibid.) att konsumenters kreativa förmåga är delvis både socialt och ekonomiskt 

bestämd, vilket i Bella och Johannas fall blir märkbart. Johanna kan uppfattas fritt låta sin 

kreativitet överflöda i konsumtion med hjälp av sin pappas pengar, medan Bellas budget kan 

begränsa henne till en mindre kreativ konsumtion.  

 

4.3 Sociala medier som en arena för identitetsskapande 

Internet ger respondenterna möjligheten att dagligen följa Kenzas liv på sociala medier, vilket 

de främst gör via Instagram. Detta på grund av att bilderna är det som främst fångar deras 

intresse rent sinnesmässigt. Respondenterna menar att en bild uttrycker mer än vad en text 

gör, där en bild är mer beskrivande och mer intressant att titta på, speciellt när det kommer till 

kläder. Anna förklarar hur Kenzas bilder inspirerar henne: 

  

[…] det första som fångar ens ögon är ju bilderna, asså, sen är ju hon [Kenza] sjukt snygg 

också och vet verkligen hur man tar den perfekta bilden för att… ja men behålla sina följare, få 

de glada och tillfredsställda, så jag skulle nog säga bilder, nån gång lägger hon väl ut video 

såhär boomerang grejer, men det är väl typ samma sak, rent visuellt så e det de […] (Intervju 

med Anna, 2018-04-23) 

  

Anna poängterar i citatet ovan att det är Kenzas bilder som hon låter sig inspireras av, vilket 

kan förstås utifrån det Arnould och Thompson (2005: 871–873) påvisar om att media 
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använder sig av förskönade bilder för att locka till sig konsumenter. Det framgick ett flertal 

gånger i majoriteten av respondenternas diskussioner att de låter sig inspireras av Kenza och 

på olika sätt även efterlikna henne genom sin val av konsumtion. Arnould och Thompson 

(2005: 871–873) förklarar att detta beror på att marknaden består av olika ideal som media är 

med och skapar, där olika personer framstår som ”perfekta” genom sin konsumtion. Vidare 

förklarar Anna hur Kenza har ett inflytande på hennes konsumtion: 

  

[…] det gör ju hon klart. T.ex. det är många plagg som jag inte hade köpt om hon inte hade 

visat upp de. [...] ja asså om vi snackar om plagg och sånt mode och sånt så klart hon blir lite 

som att hon marknadsför saker som hon har på sig så ser jag de och det blir… vet inte om jag 

ska kalla det marknadsföring men typ, ni fattar. Men hade hon inte visat det så hade jag nog 

inte ens fått syn på de eller ens ägt de kläderna jag äger nu med hjälp av henne liksom men ja 

[…] (Intervju med Anna, 2018-04-23) 

  

Ovan framgår det hur Kenza har inflytande på Annas konsumtion vilket kan tolkas som att 

hon omedvetet domineras av medias normativa budskap (Arnould och Thompson 2005: 874–

875). Författarna (ibid.) förklarar att populärkultur kan uppfattas som instruktioner till 

konsumenters livsstil och identitet. Olika ideologier på marknaden framhäver hur en viss 

konsument ska se ut, hur hen ska konsumera eller agera. På detta vis styr media 

konsumenternas konsumtion och livsstil mot ett specifikt håll. I detta fall är det dock Kenza 

som ger riktlinjer i Annas val av konsumtion genom publikationer via sociala medier, och inte 

populärkultur.  

 

Samtliga respondenter förklarar hur de i de flesta fall endast blir inspirerade av att köpa 

liknande plagg som Kenza visar upp istället för identiska plagg. De förklarar att ifall de bär 

liknande kläder som henne så kan de känna sig extra fina men samtidigt bevara sin egna stil. 

Maria förklarar: 

 

[…] med tanke på att hon inspirerar mig så det kan man väl säga… men det är inte så att jag 

kopierar av hennes stil rakt av utan jag går runt hennes stil, men om hon har en fin kjol så 

köper jag inte den kjolen utan letar efter något liknande som inte är identisk som hennes men 

ska i princip vara samma stil. Jag vill ändå vara mig själv och inte vara någon annan, och det är 

det hon också är och det är det som inspirerar mig till att också vilja… […] (Intervju med 

Maria, 2018-04-25) 
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Utifrån Arnould och Thompson (2005: 874–875) kan Maria tolkas som att hon medvetet 

avviker från medias ideal och enbart låter sig inspireras av det som faller under hennes ram av 

intresse. Husz & Lagerkvist (2001: 22) betonar att konsumenter väljer det som lockar de mest 

och skapar sig själva genom att göra om det till något eget.  

 

Arnould och Thompson (2005: 871–873) förklarar att medias påverkan kan resultera i att 

konsumenter tappar sitt “jag” och att självkänslan blir splittrad. Dock uppfattas 

respondenterna inte se Kenza som ett hinder för att skapa sin egna identitet, utan snarare som 

en hjälp på vägen. Johanna uttrycker sig på följande vis: “[...] Allt jag köper säger ju vem jag 

är, så det betyder mycket i mitt liv, och då är hon ändå och påverkar där. [...]” (Intervju med 

Johanna 2018-04-27). Samtliga respondenter förklarar att de ser Kenza som en hjälpande 

källa till att hålla sig uppdaterade angående de nyaste modetrenderna, detta genom att besöka 

Kenzas profil och låta sig inspireras av kläderna hon uppvisar i sina publikationer. Några av 

respondenterna har även mål i livet som de anser att de kan uppfylla genom inspiration av 

Kenza, som till exempel Victoria som strävar efter höga mål i “modevärlden” vilket tidigare 

har citerats. Det kan förstås utifrån det som Arnould och Thompson (2005: 871–873) säger att 

konsumenter är måldrivna i sina identitetsprojekt och väljer sin position i samhället beroendes 

på vilken identitet de eftersträvar.  
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5. Strävan efter en social identitet 

 

Det andra analytiska temat är betecknat som ”Strävan efter en social identitet” och analyserar 

respondenternas identitetsskapande mer djupgående utifrån ett socialt perspektiv. Detta tema 

analyserar det empiriska materialet utifrån de tre olika processerna som faller under teorin ”Social 

Identity Theory”. 

5.1 De unga modemedvetna kvinnorna  

Respondenter är enade om att Kenza är en ung kvinna med en hög kännedom för mode i form 

av kläder, där de beskriver henne med olika ord så som ”fashionista”, modeikon, ”modefreak” 

och ”modeextremist”. Kenzas modemedvetenhet kring kläder är respondenternas 

huvudsakliga anledning till att de aktivt följer henne. De ser sig själva följa samma typ av 

modetrend som henne där Anna säger: “[…]…det är klart hade jag tyckt hon har fula kläder 

så hade jag aldrig följt henne, det är något i hennes stil som jag känner att jag också relatera 

till…[…]”  (Intervju med Anna, 2018-04-23).  

 

Respondenterna bekräftar att de även ser sig själva som unga modemedvetna kvinnor. Som 

tidigare diskuterats är ett av respondenternas största intressen mode i form av kläder där de 

uttrycker vem de är via sin konsumtion med hjälp av Kenza. Respondenternas identitetsarbete 

kan därmed tolkas ingå i en social kontext. Kenza tillsammans med respondenterna kan tolkas 

skapa en social kategori som innebär individers medlemskap i en social grupp som de känner 

emotionell och värdefull koppling till (Langner et al. 2013: 32). Utifrån en granskning av hur 

respondenterna beskriver sig själva respektive Kenza kan denna sociala kategori benämnas 

som ”de unga modemedvetna kvinnorna” (eget uttryck). Individerna ”får” en social identitet 

som går hand i hand med den sociala kategorins normativa och stereotypiska uppfattningar 

och handlingar (Hogg et al. 1995: 259–260). 

 

Nio av tio respondenter berättar att de har köpt identiska klädesplagg som Kenza har haft på 

sig i sina publikationer. Julia förklarar varför: “[…] då känner jag ju att man håller uppe 

modet, man hänger med i modevärlden och man…klär man sig som henne så klär man sig 

snyggt tycker jag […]” (Intervju med Julia, 2018-04-25). Detta kan förstås utifrån det 

Langner et al. (2013: 31–32) poängterar om att konsumenter väljer att köpa och bära specifika 

varor som symboliserar deras sociala identitet, där författarna ger ett exempel med 

konsumenter som klär sig på ett visst sätt för att uttrycka deras smak i mode och medlemskap 

i en specifik social ”modegrupp”.  Samtliga respondenter förklarar att deras vänner även följer 
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Kenza på sociala medier. Vännerna följer även liknande modetrender som respondenterna, där 

de menar att mode är en ”del” av vänskapen och ett ämne som dyker upp i konversationer de 

sinsemellan. Bella förklarar: 

Jo… vi kan ju ha liknande klädstilar… jo det gör vi… det kan skilja lite åt men jag tror att det 

är en rätt stor del av ja… asså inte av vänskapen… asså att man tycker om samma asså om 

man är samma typ av person av vänner, så har man ju ändå lite samma typ av stil har jag ju 

märkt… det kanske inte är något som är medvetet men det brukar oftast bli så… (Intervju med 

Bella, 2018-04-26) 

 

Vännerna kan uppfattas ingå i samma sociala kategori som respondenterna och Kenza, då 

respondenterna förklarar att de och deras vänner uppfattar varandra som unga modemedvetna 

kvinnor. Tillsammans bildar Kenza, respondenterna och deras vänner en tydlig ”in-group”, 

som enligt Hogg et al. (1995: 259-260) innebär när individers självuppfattning stämmer 

överens med en gruppens stereotypiska och normativa beteenden. Författarna (ibid.) menar att 

gruppens medlemmar oftast är starkt motiverade till att bete sig på ett visst sätt för att uppnå 

och bibehålla det som de själva står för, det som den interna ”in-group” står för och samtidigt 

differentiera sig från ”out-groups”, det vill säga de som faller utanför den sociala kategorin. 

Jonsson et al. (2015: 81–83) förklarar att individer klär sig på ett visst sätt för att signalera att 

de tillhör en specifik social kategori och vet vad som gäller i den kategorin. 

  

5.2 Köpprocess utifrån den sociala kategorin 

Under intervjuernas gång uppmärksammades respondenternas sätt att tala om deras 

köpprocess gällande konsumtion av kläder. Anna menar att så fort hon tröttnar på kläderna 

hon bär besöker hon Kenzas profil och blir inspirerad till något nytt. Respondenterna förklarar 

att Kenza inspirerar de till köp av nya klädesplagg, detta genom bilderna hon publicerar där 

hon har dessa kläder på sig. Samtliga respondenter klargör att Kenza har ett inflytande på 

deras konsumtion vilket leder till fler köp än planerat, detta belyser Maria under följande citat: 

  

Konsumtionen ja, för att det har hänt många gånger att det har skett oplanerade köp, ja men när 

man tänkt denna månaden ska jag inte shoppa något men så lägger hon ut något och man bara 

”men fan jag vill ha det dära” och så köper man det oplanerat, så på konsumtionen ja där har 

hon ett inflytande…[…] (Intervju med Maria, 2018-04-25) 
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Ovanstående tyder på att Kenza influerar respondenterna i det första steget av köpprocessen, 

det vill säga att hon inspirerar de till att köpa klädesplagg som konsumenterna inte har räknat 

med att köpa. Jonsson et al. (2015: 81–83) menar att de medlemmar med störst egenintresse 

tar rollen som opinionsledare i gruppen, då de bär gruppens kultur och sprider nya idéer. 

Därmed kan Kenza uppfattas som ledaren i denna sociala grupp, det vill säga ledaren av de 

unga modemedvetna kvinnorna. Langner et al. (2013: 32) menar att en gruppledare kan höja 

nivån av den sociala identitetens framträdande genom att påverka ”in-group” beteenden. 

Därför kan Kenza tolkas som en vägledare i respondenternas konsumtionsbeteende till att 

bibehålla sin sociala identitet, vilket sker genom inspiration till nya köp.   

  

När respondenterna vidare förklarar hur deras köpprocess ser ut, bemärktes gemensamma 

drag. Respondenterna är inte ensamma i sina köpprocesser, efter att de blir inspirerade av 

Kenza tar respondenterna hjälp av nära och kära när det kommer till att fatta ett köpbeslut. 

Antonia förklarar sin köpprocess fram tills beslutstagandet så här: 

  
[…] jag hör liksom med vänner, med min sambo om liksom vad de tycker, och känner jag att 

allt faller på plats, men att alla tycker att det var fint och jag kan ändå tänka ut några tillfällen 

jag kan ha det på, och då blir det… då går det nog rätt så fort, det går väl kanske nån dag max, 

ibland kan det även hända samma dag. […] jag brukar oftast vilja få bekräftelse från nära och 

kära och höra vad tycker de, för många gånger så har jag tyckt att något är jättefint sen har de 

sagt att det är jättefult, sen har det inte blivit ett köp för det har fått mig att tänka om ”men okej 

det kanske inte var så fint”, för jag litar ju ändå på deras ord. Så jag brukar alltid alltid alltid 

fråga nån i min nära krets om inte alla, när det handlar om en högre summa så är det ännu 

viktigare […] (Intervju med Antonia, 2018-04-25) 

  

De resterande konsumenterna förklarar även sin köpprocess på ett likartat sätt, där de menar 

att de gärna vill ha en bekräftelse om att plagget som de vill köpa är fint, detta genom att 

vända sig till ärliga och modemedvetna personer runt omkring sig. Konsumenternas 

köpbeteende kan förstås utifrån Langner et al. (2013: 32) som talar om ”social identification”, 

det vill säga social identifikation som innebär en process där konsumenter psykiskt förenar sig 

själva med den sociala gruppens karaktärsdrag. Författarna (ibid.) menar att när gruppens 

sociala identitet är framträdande, som i detta fall hög modemedvetenhet, vill medlemmarna 

oftast helhjärtat markera sin position. Detta genom att assimilera de mest centrala 

karaktärsdragen i gruppen och forma sitt köpbeteende utefter vad gruppen står för. 
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5.2.1 Den sociala identitetens framträdande 

Som tidigare nämnt har majoriteten av respondenterna köpt likadana kläder som Kenza, där 

Bella och Anna förklarar att det blir viktigt att bära dessa kläder vid tillfällen där de syns, det 

vill säga ute bland människor och på sociala medier där de får många ögon på sig. När de väl 

inte syns lika mycket blir det mindre viktigt att bära dessa ”fashionista kläder”, som Anna 

benämner det. Antonia håller även med detta, vilket hon klargör under följande citat: 

 

Asså mindre viktigt är det väl, ja… asså hemma… asså är det en klänning så har man inte det 

hemma, då är det nånting man har på ja men till ett speciellt tillfälle när man ska visa upp sig 

och när man ska göra något kul och ta massa bilder, då känner jag att det är mer viktigt att ha 

det på sig då, […] då väntar jag på ett tillfälle där jag kommer synas, antingen ute eller, men ja 

ta bilder då är det viktigt, men mindre viktigt är ju när det inte syns om man säger så. (Intervju 

med Antonia, 2018-04-25) 

 

Att respondenternas kläder som de äger via inspiration av Kenza blir viktiga att använda vid 

specifika sammanhang kan förstås utifrån det Reed (2004: 286) kallar för 

identitetsframträdande. Detta innebär att konsumenters sociala identitet framträder vid olika 

tillfällen (ibid.). Identiteten aktiveras vid olika situationer och det blir därmed av stor vikt att 

förstå när och på vilka sätt identiteterna framträder för att kunna förstå konsumenternas 

beteenden och attityder i förhållande till deras sociala identitet (Langner et al. 2013: 32). 

Eftersom att respondenterna enbart anser att det är viktigt att bära likadana kläder som Kenza 

vid tillfällen där de är ”synliga”, om det är ute bland människor eller på sociala medier, kan 

bero på det Langner et al. (ibid.) förklarar om att olika miljöer och situationer kan framkalla 

en viss social identitet. Detta blir en viktig faktor i konsumenternas bedömning av identiteten. 

Det finns därmed en koppling mellan social identifikation och konsumenternas bedömning 

gällande exempelvis konsumtion och medieanvändning, vilket innebär att konsumenter tolkar 

saker på ett visst sätt utifrån den sociala identitet hen identifierar sig med (ibid.). Utifrån detta 

perspektiv ser respondenterna de kläder som Kenza även bär som meningsfulla för deras 

sociala identitet vilket blir viktigt att framhäva för att kunna visa omvärlden att de hänger med 

i modetrenderna. 

 

5.2.2 Den sociala identitetens betydelse i konsumenternas liv 

Ovanstående bygger även på hur viktig den sociala identiteten är för respondenterna, där 

Victoria förklarar att hennes liv kretsar kring mode och design vilket hon dagligen spenderar 
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tid på. Detta genom att bland annat skissa och designa nya kläder samt att aktivt publicera 

bilder på exempelvis nya ”outfits”, det vill säga det hon har på sig, genom sina profiler på 

sociala medier. Hon studerar även modevetenskap på universitet och ser som tidigare nämnt 

stora framtidsutsikter i modevärlden. Victoria uttrycker sig såhär: “[…] jag ser det mer som 

en del av mitt liv… jag vet inte vem jag hade varit om jag inte hade haft mode och det i mitt 

liv […]” (Intervju med Victoria, 2018-04-27).  

 

Även Julia förklarar att hon måste hålla sig aktiv på sina profiler genom att så ofta som 

möjligt ladda upp bilder på hennes vardagar, för att en dag kunna starta en egen blogg. 

Johanna vill en dag bli en egen klädesdesigner och menar även att det är av stor vikt att bygga 

upp sitt namn redan nu genom att dagligen synas på sociala medier. Däremot är Hanna, Emma 

och Maria inte så aktiva på sina sociala profiler och ser ingen större vikt i att fler följer dem, 

de talar om mode som ett intresse men inga framtidsutsikter nämns. Reed (2004: 286–287) 

förklarar att konsumentens ”self-importance”, det vill säga deras ego och egna betydelse i den 

sociala identiteten kan ha en inverkan på identitetens framträdande. Författaren (ibid.) menar 

att ju mer personlig betydelse den sociala identiteten har för en konsument, ju mer 

erfarenheter, bekräftelser av omgivningen och ju högre framtida ambitioner, desto högre nivå 

av egen betydelse har den sociala identiteten för konsumenten. I sin tur, ju högre nivå av egen 

betydelse desto mer framträder konsumentens sociala identitet. 

 

Respondenterna med höga ambitioner inom mode ser sina följare på sina profiler som 

värdefulla, där det är av stor vikt att ha många följare då sannolikheten är större att fler 

”gillar” deras publikationer. Dessa respondenter går mer helhjärtat in den sociala identiteten, 

där Anna, Antonia och Julia förklarar att det är av stor betydelse när deras följare ”gillar” 

deras bilder då det höjer deras självkänsla till att fortsätta vara aktiva på sina profiler. Langner 

et al. (2013: 31–32) förklarar att konsumenter motiveras till att uppnå sociala identiteter som 

gynnar deras självförtroende. 

  

5.3 Självförbättring av den sociala identiteten  

Trots att respondenterna inspireras av Kenza när det kommer till mode i form av kläder, 

förklarar samtliga att de i slutändan gillar att skapa något eget utifrån inspirationen. 

Respondenterna menar att detta gör de unika som individer och ger ett intryck om vem de är. 

Hälften av respondenterna förklarar att mode handlar om att våga experimentera med kläder 
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och kombinera olika stilar utifrån sin egna smak, ” […] det är ju vad fashion is all about […] 

” (Intervju med Anna, 2018-04-23). Victoria betonar vikten i att våga göra något annorlunda: 

  

[...] så det är väl det som gör mig unik att jag vågar, tycker jag att något är fint så kommer jag 

att göra det, jag kommer inte bry om vad andra säger… vill jag nu rasta min hund, jag har 

ingen hund men om jag hade haft, vill jag rasta den så kommer jag ju göra det i klackar om jag 

vill *skrattar*… det är väl det som gör mig unik, att jag vågar till skillnad från andra… 

(Intervju med Victoria, 2018-04-27) 

 

Sättet respondenterna vill markera att de är modemedvetna tyder på det Hogg et al. (1995: 

259-260) benämner som ”self-enhancement”, det vill säga ”självförbättring” av den sociala 

kategorin de tillhör. Självförbättring innebär att medlemmarna vill så tydligt som möjligt 

differentiera sig från ”out-groups”, i detta fall de som inte är modemedvetna, för att få sin 

grupp att se bättre ut än grupper som är mindre modemedvetna. Detta kan även benämnas 

som social comparison (ibid.) Langner et al. (2013: 34) förklarar att ju mer gruppens sociala 

identitet differentierar sig från relevanta ”out-groups” desto mer framträdande blir den sociala 

identiteten. 

 

5.3.1 Konsumenternas lojalitet till den sociala kategorin 

Respondenternas anledning till att de följer just Kenza är på grund av att de kan relatera 

mycket av sitt liv till hennes liv, främst gällande hennes unga ålder, hennes modmedvetenhet 

och livsstil. Victoria inspireras av Kenza till en nivå där hon uttrycker ”[…] jag ser henne som 

en förebild, jag vill bli som henne… eller ja ha det livet typ.” (Intervju med Victoria, 2018-

04-27). Majoriteten av respondenterna känner en personlig koppling till Kenza, där både Lina 

och Antonia förklarar att de hade kunnat tänka sig umgås med henne som en vän på grund av 

de är nära i åldern och har likadana intressen och livsstil. Antonia förklarar så här: 

  

[…] kenza är ändå en person… jag hade kunnat tänka mig umgås med, […] asså det sättet hon 

är och följer modet och jag känner, hon känns väldigt snäll och äkta, på det sättet att jag har en 

personlig koppling till henne, det känns som att hon har många egenskaper som jag känner jag 

kan relatera till, och det är väl oftast såna man dras till. Som man säger ”lika barn, leka bäst” 

typ *skrattar*. Att… man ja asså hade hon varit hela opposite of me, då hade jag väl nog inte 

gillat henne på samma sätt, men jag känner ändå att det är många saker jag kan relatera till 

gällande personlighet, gällande livet, gällande intressen och så, på det sättet känner jag att jag 

har en koppling till henne. (Intervju med Antonia, 2018-04-25) 
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Samtliga respondenter är enade om att de känner att de kan lita på att det Kenza uttrycker är 

äkta vilket är den bakomliggande anledningen till att de kan relatera mycket till hennes liv. 

Respondenterna använder uttryck som ”jordnära”, ”äkta” och ”en vanlig människa” när de får 

möjligheten att beskriva hur de uppfattar Kenzas personlighet. De menar på att hon är inte så 

långt ifrån deras liv, lever inte i en fantasivärld utan är minst lika människa som de. Victoria 

uttrycker sin relation till Kenza under följande citat : 

 

[…] ibland när man känner att man bara vill ge upp så går jag bara in på hennes blogg och så 

ser jag ”detta kan vara jag”, hon ger inte upp så varför skulle jag ge upp, hon lever sitt liv, hon 

gör det hon älskar varje dag och så vill jag också kunna ha det… så hon har ett väldigt stort 

inflytande på mitt vardagliga liv, det har hon. (Intervju med Victoria, 2018-04-27) 

  

Hogg et al. (1995: 259–260) förklarar att det är av stor vikt att förstå gruppmedlemmarnas 

lojalitet till den sociala kategorin de ser sig själva tillhöra för att kunna förklara deras 

beteenden. Individernas övertygelse om vilken grupp de tillhör i jämförelse med ”out-groups” 

är inte alltid exakta reflektioner av verkligheten då de ofta är ideologiska konstruktioner. 

Övertygelserna handlar om den interna gruppens stabilitet och ifall man är kapabel till att byta 

grupp eller förändra beteende (ibid.). Utifrån detta perspektiv kan respondenterna tolkas som 

lojala till sin sociala kategori, då de är övertygade om att relationen de har med Kenza är äkta, 

de kan relatera till hennes liv på olika sätt där majoriteten känner en personlig koppling till 

henne. Victoria förklarar även i citatet ovan att hon besöker Kenzas profil så fort hon känner 

att hon vill ge upp, vilket utifrån Hogg et al (ibid.) kan tolkas som lojalitet till den sociala 

gruppen, då Victoria inte väljer att byta grupp utan snarare försöker påminna sig själv om att 

stanna kvar i sin grupp. Författarna (ibid.) menar att medlemmar som uppfattar sin grupp som 

ostabil och att en annan social ordning kan uppnås, uppvisar tydlig lojalitet. 

  

Slutligen menar Hogg et al (ibid.) att det medlemmarna tror på har en påverkan på de 

beteenden som är specifika för självförbättringen i den grupp de tillhör. Med tanke på att 

samtliga respondenter markerar vilken social kategori de tillhör och vilka de differentierar sig 

ifrån som ovan diskuterats, tyder på att dessa beteenden gällande självförbättring av den 

sociala kategorin bygger på deras lojalitet till den egna gruppen. Hogg et al (ibid.) poängterar 

att ju mer lojala medlemmarna är till sin grupp, desto mer tillfredsställda kommer de att vara i 

sin befintliga sociala identitet. 
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6. Avslutning 

 

6.1 Slutsats 

Uppsatsens frågeställningar var följande: Hur skapar och uttrycker unga konsumenter sin 

sociala identitet via konsumtion av kläder med hjälp av Kenza? Vilka är de bakomliggande 

faktorerna till varför unga konsumenter strävar efter en social identitet med hjälp av Kenza? 

För att kunna besvara uppsatsens frågeställningar och skapa en djupare förståelse för ämnet i 

fråga tillämpades relevanta teorier, om främst konsumentkultur och social identitet, i syfte att 

analysera det empiriska materialet. Utifrån uppsatsens analys kan följande slutsatser dras, 

respondenterna har ett stort intresse för mode och uttrycker vem de är som person genom sin 

konsumtion. De vill uppnå en viss status i samhället med hjälp av kläderna de konsumerar och 

bär.  

 

Respondenterna uppfattas arbeta med så kallade identitetsprojekt, detta genom att konsumera 

materiella och symboliska varor på marknaden. Vissa respondenter använder även sig av 

konsumtion för att uppnå uppsatta mål i livet. Samtliga respondenter uttrycker sin lycka och 

livsstil med hjälp av konsumtion för att vidare markera sin sociala position i samhället. 

Varorna som konsumeras möjliggör detta identitetsarbete för respondenterna, då varorna 

innehar ett så kallat symbolvärde. Vissa varor kan tolkas ha ett tidigare tilldelat symbolvärde 

av marknadsförarna, vilket ger respondenterna möjligheten att bli tilldelade en viss status i 

samhället genom att konsumera dessa varor. Ett exempel som diskuterats är att dyrare varor 

symboliserar högre status. Dock begränsas respondenternas kreativa förmåga olika mycket 

gällande konsumtion av både sociala och ekonomiska skäl. 

 

I analysen framhävs Kenzas inflytande på respondenternas konsumtion, detta framförallt 

genom bilderna hon publicerar på Instagram. Kenza uppfattas som ett ideal, där 

konsumenterna försöker efterlikna hennes val av mode i form av kläder. Nio av tio 

respondenter tolkas som att de domineras av medias budskap, i detta fall Kenzas 

publikationer, genom att konsumera identiska plagg som henne. Samtidigt väljer samtliga 

respondenter att avvika från medias påverkan när plaggen som visas upp inte faller 

respondenterna i smaken. I detta fall väljer respondenterna att endast inspireras till liknande 

plagg istället för identiska. Arnould och Thompson (2005: 871-873) påpekar att medias 

påverkan kan leda till att konsumenter tappar sitt ”jag” och att självkänslan kan bli splittrad, 
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dock motsäger respondenterna detta genom att framhäva Kenza som en hjälpande hand i deras 

identitetsskapande process.    

 

Respondenternas identitetsarbete uppfattas ingå i en social kontext då de låter sitt 

köpbeteende inspireras av Kenza. Kenza tillsammans med respondenterna och deras vänner 

kan tolkas skapa en social kategori, då de uppfattar varandra som unga modemedvetna 

kvinnor. Av dessa anledningar kan denna sociala kategori benämnas som ”de unga 

modemedvetna kvinnorna”. Respondenterna känner en värdefull koppling till den sociala 

kategorin vilket i sin tur hjälper de att skapa sina sociala identiteter utifrån kategorins 

normativa och stereotypiska uppfattningar och handlingar. För att markera sitt medlemskap i 

den sociala kategorin väljer respondenterna att konsumera identiska eller liknande 

klädesplagg som Kenza visar upp i sina publikationer.  

 

Tillsammans skapar Kenza, respondenterna och deras vänner en tydlig ”in-group”, där de 

markerar att de är modemedvetna och vet vad som gäller till skillnad från ”out-groups”, det 

vill säga grupper som faller utanför. Analysen påvisade att respondenternas köpbeteende 

påverkas av den sociala kategorin de tillhör, där Kenza inspirerar dem till köp av nya kläder 

och sedan söker de efter en bekräftelse från vännerna innan ett köpbeslut fattas. Eftersom att 

Kenza influerar respondenterna i det första steget av köpprocessen kan hon uppfattas som 

ledaren av gruppen. Att respondenternas formar sitt köpbeteende utifrån Kenza och vännerna 

kan därmed tolkas som att de socialt identifierar sig med gruppens centrala karaktärsdrag, det 

vill säga social identifikation. 

 

Kläderna som respondenterna äger via inspiration av Kenza blir viktiga att framhäva vid 

tillfällen de är synliga på, antingen ute bland människor eller via publikationer på sociala 

medier. Detta beror på att respondenterna vill markera sin modemedvetenhet. Ett samband 

uppmärksammades, respondenter som är mer aktiva på sina egna profiler genom regelbundna 

publikationer, är även de som har ett större intresse för mode och ser en framtid inom det. Det 

vill säga, ju mer betydelsefull respondenternas sociala identitet är för dem, desto mer 

framträder den. Respondenterna motiveras till att uppnå sociala identiteter som gynnar deras 

självförtroende. 

 

Respondenterna gillar att experimentera med olika kläder och stilar för att markera att de är 

modemedvetna, de menar att mode handlar om att våga klä sig i nya och ovanliga stilar. 
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Samtidigt vill respondenterna framhäva att de är unika genom att särskilja sig från grupper 

som inte vågar experimentera med kläder, så kallat självförbättring. Respondenterna uppfattas 

som lojala till sin grupp och till Kenza, de känner en personlig koppling till henne på den nivå 

där de känner att de kan lita på henne och att det hon uttrycker känns äkta. Detta på grund av 

att de kan relatera mycket av sitt liv till Kenzas liv. Victoria tydliggjorde lojaliteten till Kenza, 

där hon förklarar att vid tuffa tider ser hon Kenza som en hjälpande hand. Då medlemmarna 

tolkas som lojala till sin grupp tyder det på att de även känner sig tillfredsställda i sin 

befintliga sociala identitet. 

 

Som ett sammanfattande svar på den första frågeställningen skapar och uttrycker unga 

konsumenter sin sociala identitet via konsumtion av kläder med hjälp av Kenza på följande 

vis: respondenterna formar sitt köpbeteende utifrån inflytandet av Kenza. De blir inspirerade 

till att köpa både identiska och liknande klädesplagg som henne. På detta sätt skapar 

respondenterna sin sociala identitet, vilket de uttrycker genom att bära dessa kläder och 

samtidigt markera sin höga modemedvetenhet, främst via publikationer på sociala medier. 

Detta är beroendes på hur mycket den sociala identiteten betyder för respektive konsument.  

Respondenterna uttrycker även sin sociala identitet genom att markera sin sociala position och 

status i samhället. Ett sammanfattande svar på den andra frågeställningen är de 

bakomliggande faktorerna till varför unga konsumenter strävar efter en social identitet med 

hjälp av Kenza följande: de vill känna en tillhörighet i den sociala kategorin som Kenza leder, 

benämnd “de unga modemedvetna kvinnorna”. Detta för att visa omvärlden vilken social 

kategori de tillhör och samtidigt differentiera sig från andra. Respondenterna skapar sin 

sociala identitet på detta vis då det får dem att känna sig unika som individer och på grund av 

att de känner sig tillfredsställda med sin sociala identitet. 

 

6.2 Slutdiskussion 

Syftet med undersökningen var att undersöka på vilka sätt sociala medier kan ses som en ny 

arena för unga konsumenters identitetsskapande, detta med fokus på relationen mellan 

konsumenterna och influencern Kenza. Studien intog ett konsumentperspektiv för att få en 

djupare förståelse för konsumenters tillvägagångssätt i formationen av sina sociala identiteter. 

Uppsatsen riktade sin huvudfokus på identitetsskapande, där studien har undersökt inflytandet 

av Kenza på konsumenternas vardagliga liv och konsumtion av mode i form av kläder.  
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Vår studie har påvisat på vilka sätt sociala medier kan uppfattas som en ny arena för unga 

konsumenters identitetsskapande. Användningen av sociala medier har som tidigare nämnt 

ökat, främst bland unga kvinnor som spenderar 12 timmar i veckan på sociala medier (IIS 

2016: 8). Utifrån uppsatsens analys uppmärksammades respondenternas dagliga vanor 

gällande sociala medier, där de flertalet gånger under dagen besöker Instagram. 

Respondenterna besöker Kenzas profil dagligen och låter sig inspireras av hennes 

publikationer främst gällande val av konsumtion. Utifrån Arnould och Thompson (2005: 874–

875) har olika ideal inom populärkulturen störst inflytande på konsumenternas köpbeteende, 

dock stämmer detta inte överens med dagsläget. Vår studie påvisar att det istället är 

influencers på sociala medier, i detta fall Kenzas sociala profil, som har störst inflytandet på 

konsumenterna. Denna förändring kan bero på att Arnould och Thompsons (2005) 

undersökning är 13 år gammal.  

 

Idag använder i stort sett alla svenskar internet varav 4 av 5 svenskar använder sig av sociala 

medier och mer än hälften använder Instagram som en social plattform (IIS 2017: 35, 72). 

Detta gäller främst bland unga kvinnor (ibid.) vilket har lett till att marknadsförare inte kan nå 

ut till unga konsumenter utan mobilanpassad reklam (Keybroker 2016). Idag satsas pengar på 

reklam via influencers i Sverige (IRM 2017), vilket kan bero på att influencers idag lättare når 

ut till den yngre målgruppen. Detta påvisar även vår studie, då nio av tio respondenter säger 

att de konsumerar kläder som influencern Kenza uppvisar i sina publikationer, medan ingen 

av respondenterna nämner inflytande av äldre marknadsföringsmetoder i form av tidningar, 

annonser och populärkultur.  

 

På grund av att sociala medier och därigenom influencers har fått en större uppmärksamhet i 

samhället kan sociala medier tolkas som en mer modern arena för identitetsskapande, som i 

uppsatsens fall sker genom konsumtion av kläder via inflytandet av Kenza. Studien hade 

möjligtvis fått ett annat utfall ifall målgruppen hade bestått av andra kön eller äldre 

konsumenter, det vill säga 25 år och uppåt. Detta med tanke på, som tidigare diskuterats, att 

den yngre och kvinnliga målgruppen använder sig mer av sociala medier i jämförelse med 

andra. Även val av teoretisk referensram kan ha styrt studien mot det resultat uppsatsen har 

kommit fram till, då detta problem kan undersökas utifrån andra teoretiska perspektiv, mer om 

detta under nästkommande avsnitt. 
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6.3 Framtida forskning  

För att vidare kunna forska om uppsatsens ämne kan andra synvinklar tillämpas. Framtida 

forskning kan istället inrikta sig på en äldre målgrupp, men även utifrån ett annat 

könsperspektiv. Vidare kan även andra teorier tillämpas för att kunna vinkla studien mot en 

annan riktning, ett exempel kan vara att istället tillämpa de två andra områden inom CCT som 

denna uppsats valde att exkludera. Dessa områden behandlar som tidigare nämnt 

konsumentkultur på samhällsnivå med fokus på bland annat normer, genus och etnicitet. 

Framtida studier kan även genomföra en undersökning utifrån influencers perspektiv, där 

istället deras beteende kan ligga i fokus. Slutligen kan framtida forskning undersöka ämnet i 

fråga utifrån ett marknadsföringsperspektiv, då influencers som tidigare nämnt uppfattas i 

många fall som framgångsrika marknadsföringsverktyg.  

 

5.4 Rekommendationer till praktiker 

Denna uppsats har bidragit med en ökad förståelse för unga konsumenters identitetsskapande 

som är förknippat med influencers på sociala medier. Undersökning påvisade influencers 

inflytande på konsumenterna, där nio av tio respondenter förklarar att de konsumerar likadana 

kläder som influencern Kenza uppvisar i sina publikationer, vilket tidigare diskuterats. 

Uppsatsens resultat kan uppfattas som ett hjälpande verktyg för marknadsförare som vill nå 

den yngre målgruppen, där det rekommenderas att de bör satsa sitt marknadsföringsarbete på 

influencers, så kallat influencer marketing. Som tidigare nämnt, uppfattas influencers som 

framgångsrika marknadsföringsverktyg, vilket är något praktiker bör beakta och dra nytta av. 

Detta på grund av att studien påvisar på vilka sätt sociala medier kan uppfattas som en ny 

arena för konsumenternas identitetsskapande förknippat med influencers, därav blir det av 

stor vikt att marknadsförare befinner sig på denna arena genom influencers. Detta för att 

kunna komma närmre den yngre målgruppen där sannolikheten för ett köp blir större, då 

konsumenter väljer att uttrycka sina identiteter via konsumtion. 
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Bilageförteckning 

Bilaga 1 - Kriterium för att kunna delta i intervju  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 - Intervjuguide 

Om oss:  

Vi är två studenter som studerar sista året på programmet Service Management med 

inriktningen Retail och Health. Just nu håller vi på att skriva vår C-uppsats i kursen KSM565 

Service Management – examensarbete för kandidatexamen. Uppsatsen kommer att behandla 

om och hur unga konsumenter skapar sina identiteter via influencers på sociala medier. 

Intervjupersonerna innehar en aktiv roll som följare till svenska influencers och har en hög 

kännedom om mode. Medverkan är frivillig och anonym där varje respondent har rätten att 

avsluta intervjun om så önskas. Intervjun kommer att pågå i cirka en timme och inspelning av 

intervjuerna kommer att ske ifall det godkänns av intervjupersonerna. Det insamlade 

materialet kommer enbart att användas i syfte till studien, där enbart lärare samt andra 

studenter inom programmet kommer att ta del av empirin. De teman som kommer att stå i 

fokus under intervjuns gång är följande: 

1.     Influencers 

2.     Konsumtion av kläder 

3.     Relationen mellan influencern och följaren 

 

Inledande frågor 

Bakgrundsfakta om respondenterna 

1. Berätta lite kort om dig själv. (Ålder, utbildning, intressen, jobb osv.) 

2. Hur ser en normal vardag ut för dig? 

3. Hur ofta besöker du sociala medier? Vilka i så fall? 

4. Är du själv aktiv på dina profiler på sociala medier? Laddar upp bilder på nya outfits 

osv. 

- Om ja, hur ofta?  

5. Ser du dina följare på sociala medier som värdefulla?  

6. Hur mycket betyder det för dig att flera följer dig och “gillar” dina bilder? 

7. Har du ett intresse för mode i form av kläder? 

8. Hur ser dina shoppingvanor ut gällande kläder?  

9. Shoppar du kläder genom nätet eller i butik eller både och? 

10. Hur mkt skulle du säga att du spenderar pengar på kläder månadsvis på ett ungefär? 

11. Anser du dig själv följa modetrender gällande kläder? 



 

12. Hur ser det ut i din närmsta krets av vänner gällande kläder? Har ni likadana intressen 

gällande mode kring kläder? Om ja, är det ett centralt ämne i era konversationer? 

 

Mellanliggande frågor: 

Influencers: 

13. Hur skulle du beskriva en influencer? 

14. Följer du några specifika influencers? Och vilka? 

15. Ser du dig själv som en aktiv följare till influencers? Med aktiv menar vi att du 

dagligen besöker influencers profiler. 

16. Hur ofta besöker du dessa influencers? 

17. Av de du följer, vem besöker du mest? 

18. Hur länge har du följt hen? 

19. Vad ledde dig till hen? 

20. Följer din närmsta krets av vänner också hen? 

21. Vad är orsaken till att du just besöker hen mest? 

22. Var följer du hen mest?  

23. Vad i hens publikationer fångar ditt intresse mest rent sinnesmässigt? Text, bilder, 

video, tv-program, poddar osv.? 

24. Hur skulle du beskriva hen? Vad står hen för? Hur uttrycker hen sig?  

 

Konsumtion av kläder 

25. Är en av anledningar att du följer hen pga. mode i form av kläder? 

Om ja, ställa frågorna 26-28, om nej hoppa till fråga 29 

26. Anser du att den huvudsakliga anledningen till att du följer hen, är hens 

modemedvetenhet kring kläder? 

27. Ser du hen som en hjälpande källa till att hålla sig uppdaterad angående de nyaste 

trenderna? 

28. Ser du dig själv följa samma typ av modetrend som hen? Detta i form av kläder då. 

29. Har du någon gång köpt något klädesplagg som hen haft på sig i sina publikationer?  

- Om ja, ställa frågorna 30–34, om nej hoppa till fråga 35 

30. Vad är du har köpt som hen också har? 

31. Hur många gånger har det hänt? 

32. Känner du att du blir tillfredsställd av att bära likadana kläder som hen? 



 

33. När bär du dessa kläder? Eller har burit? Dvs vid vilka tillfällen? 

34. När är det mindre viktigt att bära dessa kläder? 

35. Har du blivit inspirerad till att köpa liknande klädesplagg? 

- Om ja, förklara och ge ett exempel.  

36. Känner du att uttrycker vem du är som person med de kläderna du bär? 

37. Hur lång tid tar det för dig att fatta beslut om att köpa ett plagg? 

38. Hur ser den processen ut?  

39. Brukar du ladda upp bilder på sociala medier om du köper något nytt plagg? 

 

Relationen mellan influencern och följaren 

40. Upplever du att du har en personlig koppling till hen?  

41. Kan du lita på det hen publicerar är äkta? Ex. när de uttrycker sig om specifika 

klädesplagg? 

42. Spelar det någon roll ifall inläggen som publiceras är sponsrade eller inte?  

43. Finns det något du ogillar med hens publikationer? 

- Om ja, förklara och ge ett exempel. 

44. Upplever du att hen har ett inflytande på ditt vardagliga liv och konsumtion?  

- Om ja, till hur stor del? 

- Om nej, hoppa direkt till avslutande frågor. 

 

Avslutande frågor: 

45. Vad gör dig unik? Och med det menar vi, vad är det som gör din stil unik trots 

inflytandet av hen? 

46. Ser du dig själv som en ung modemedveten kvinna? 

47. Skulle du kunna säga att dina vänner ser dig som en ung modemedveten kvinna? 

48. Om du snabbt skulle du kunna beskriva det som intresserar dig i livet med tre ord, 

vilka skulle det vara? 

49. Har du något mer att tillägga? 
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