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Abstract 
 

Research shows that adolescents are major users of various social media, and adolescent 

girls who use social media are more likely than adolescent boys to come into contact 

with so-called Influencer marketing, i.e. a form of marketing in which focus is placed 

on influential people rather than the target market as a whole. Influencers tend to effect 

their audience’s consumption habits, and their main audience often tend to be 

adolescent girls. This caught our attention since influencers are a quite new 

phenomenon and not much research on has been done on it. The main object of the 

study is to examine if there any correlations in what extent influencers affect adolescent 

girls consumption of ”status symbols” given their social class. The second object of the 

study builds on identifying and explaining differences in adolescent girls and their 

definitions of status symbols and how this affects their consumption of status symbols 

given their social class. To do this, we constructed a survey which we posted on the 

social media Facebook. The survey was only open to persons belonging to so-called 

”girl groups”, consisting of girls only. Our respondents consist of adolescent girls at 

attending at swedish high schools. Our study draws on Pierre Bourdieu’s theory of; 

habitus, capital and field. We conclude that adolescent girls of a lower social class are 

more likely to consume status symbols recommended by influencers on social medias. 

Other conclusions are that adolescent girls regardless of their social class consume the 

same type of status symbols But also that there are no differences’ in adolescent girls 

and their definitions of which status symbols they consider to be highly valued. 
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1 Inledning 
Användandet av olika sociala medier har tagit en central plats i människors liv, där 

diverse kommunikationsteknologier samt mediebilder genomsyrar vår vardag. Det är 

ingen nyhet att sociala medier idag är och har varit en stor sociala arena för ungdomar 

sedan 1990-talet då internet introducerades för allmänheten. Rapporter från 

Internetstiftelsen i Sverige (Davidsson & Thoresson 2017) redovisar att de flesta 

ungdomarna idag lever en stor del av sina sociala liv på nätet. Det är en plats där de kan 

kommunicera med sina vänner, söka efter information och så vidare. Svenska ungdomar 

i åldrarna 16–25 år lägger i genomsnitt 10 timmar i veckan på sociala medier och 

användandet ökar för varje år som går (Davidsson 2016). Tjejers och killars nyttjande 

av sociala medier ser olika ut. Pojkar använder främst sociala medier till att spela spel, 

titta på videoklipp och ladda ned material. Flickor däremot är mer aktiva på diverse 

sociala medier, såsom Facebook, Instagram, Snapchat, Youtube etc. Det är den grupp 

som publicerar flest statusuppdateringar och foton med hjälp av mobilen (Findahl 

2012). Flickor i åldern 15–19 år är även mest benägna till att följa diverse sociala 

medie-profiler i olika kanaler, så kallade influencers. Influencers kan beskrivas som 

individer med stora sociala nätverk på sociala medier där dem främst försörjer sig själva 

genom att ingå samarbeten med olika företag, där uppgiften är att marknadsföra deras 

varor via sociala medier inför en publik (De Veirman m.fl. 2017).  I en artikel från den 

25 januari 2017 beskrivs influencers som de nya makthavarna inom sociala nätverk 

(SVD). Influencers påverkar våra konsumtionsvanor, oavsett om det gäller teknik eller 

matvanor. De finns med oss i vardagen i sociala medier och inspirerar oss till att 

konsumera varor som de marknadsför. Insikten om ungdomars frekventa dagliga 

användning av sociala medier samt att unga tjejer utgör en stor och trogen publik för 

influencers väckte vårt intresse för i hur influencers påverkar gymnasietjejers 

konsumtionsvanor. Mer specifikt ämnar vi att undersöka sambandet mellan influencers 

marknadsföring och gymnasietjejers konsumtion av statussymboler samt om 

konsumtionsbeteendet har något samband med deras klassbakgrund. Vår studie är 

sociologiskt relevant då den kan betraktas som början på ett embryo till en avgränsning 

inom modern sociologisk konsumtionsforskning, eftersom influencers är ett relativt nytt 

fenomen som tycks ha verkan på individers konsumtionsbeteende. 
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2 Syfte och problemformulering 
Syftet med studien är att undersöka om det finns några samband mellan influencers 

marknadsföring och gymnasietjejers konsumtion av statussymboler givet deras 

klasstillhörighet. Vår studie syftar även till att upptäcka eventuella skillnader i 

gymnasietjejers syn på statussymboler och om detta påverkar deras konsumtion av 

statussymboler givet deras klasstillhörighet. 

 

Våra frågeställningar lyder: 

• Finns det något samband mellan influencers marknadsföring och 

gymnasietjejers konsumtion av statussymboler samt går det att se några 

klassaspekter på det? 

• Finns det något samband mellan klasstillhörighet och synen på statussymbolers 

status och påverkar detta i så fall konsumtionen av dem? 

 

2.1 Begreppsdefinition 

I följande stycke definierar vi begrepp som vi kommer att använda oss av i vår studie.  
 

Influencers: “Influencer” är ett samlingsnamn som ofta används för bloggare, 

youtubers, twittrare, instagrammare och andra sociala medie-profiler. En influencer är 

en individ som har en plattform på diverse sociala medier, där deras läsare och/eller 

tittare har oftast ett högt förtroende för dem. Influencern inspirerar men även motiverar 

dennes publik genom att uppdatera deras sociala medier, så kallade “flöden”, med 

bilder, text eller exempelvis rörliga bilder. Företag som vill skapa sig en närmare 

relation med sin tilltänkta målgrupp använder sig av influencers genom att ingå ett 

betalt samarbete med dem. Influencern kan i sin tur marknadsföra företagets varor eller 

tjänster på sina kanaler eftersom deras etablerade sociala nätverk ger företagen stor 

spridning. 

 

Statussymboler: I vår begreppsdefinition av statussymboler ingår: varor av teknisk 

karaktär (mobiler, kameror, surfplattor, datorer etc.), kläder (skor och accessoarer 

inräknat), nöjesevenemang (bio samt olika evenemang som exempelvis sport), 

hygienprodukter och kosmetika, resor (inrikes och utrikes). I vår begreppsdefinition 

inspirerades vi delvis av Hiltunen (2017:63) och Lundby (2011:11) då dessa beskriver 

specifika statussymboler som är högt värderade bland ungdomar. Nämnvärt är även att 

de statussymboler som nämnts i texten konsumeras, marknadsförs och rekommenderas 

av influencers på sociala medier.  
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Därmed kommer vi eventuellt kunna dra slutsatsen om att våra respondenter har 

kommit i kontakt med dessa statussymboler i deras användning av sociala medier. 

 

Respondenter: Den grupp individer som besvarar en enkät kallas för respondenter. I 

vår studie används “respondenter” synonymt med gymnasietjejer. 

 

3 Forskningsläge 

3.1 Konsumtionens funktioner 

Bauman (2008), talar om tre känslor som genomsyrar konsumtionssamhället: att 

begära, att behöva och att längta efter. När individen ständigt utsätts för dessa känslor 

byggs det upp ett behov av att tillfredsställa konsumtions begäret. Bauman konstaterar 

att konsumenter aldrig blir riktigt nöjda. Då konsekvensen av konsumtion förändrar 

individens känslor av begäret. Att behöva och att längta gör att konsumenterna ständigt 

vill ha nya samt förbättrade produkter. Bjurström (2005) beskriver att inom 

konsumtionsforskning ses varor som en resurs för att uppfylla en mängd sociala och 

individuella behov. Först och främst fungerar varor som ett medel för att tillfredsställa 

njutningsfulla begär men även basala behov, trots att de basala behoven idag många 

gånger tenderar att komma i andra hand. 

 

3.2 Konsumtion bygger vår identitet 

I Bengtsson & Östberg (2006) framhävs det att märken är en väsentlig komponent som 

inverkar på individers konsumtionsvanor. En vara av ett visst märke konsumeras inte 

endast för dess funktion, utan även för individens strävan att förknippas med det märket. 

Individer som bär exklusiva och dyra märken uppfattas tillhöra en högre samhällsklass. 

Individers konsumtionsvanor är därmed beroende av hur hen vill uppfattas av sin 

omgivning och varumärken blir här en väsentlig komponent i skapandet av identiteten 

och jaget. Belk (1988:139f) hävdar att det är av yttersta vikt att förstå vad ägodelar 

betyder för olika individer för att kunna förstå deras konsumtionsbeteende. Om vi 

definierar ägodelar som någonting som tillhör oss så är individen summan och resultatet 

av ägodelarna. Denna process är universell och grunden till processen läggs redan under 

småbarnsåren, där barn tidigt får lära sig skillnaden mellan “ditt” och “mitt”. Processen 

med innehavandet av materiella ägodelar fortskrider och ökar när individen blir äldre. 

Inte minst eftersom individen identifierar och blir medveten om innebörden av 

processen och dess betydelse för jaget och identiteten. Belk (1988) menar att individers 

konsumtionsvaror är ett uttryck för det egna jaget.  
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De varor som individen konsumerar blir en del av jaget och om individen skulle sluta 

konsumera en viss vara skulle hen förlora en del av sin identitet. De varor vi 

konsumerar bekräftar eller skapar en individuell uppfattning om jaget samt om 

individens identitet. I Kleine m.fl. (1993:209f) betonas det att individer lockas till att 

konsumera varor som är associerade med en typ av identitet och möjliggör framförandet 

av en önskvärd social identitet. Individer konsumerar specifika varor som dessa känner 

sig trygga och bekväma med, varorna i sin tur är ett grundläggande fundament till 

skapandet av den önskvärda sociala identiteten. Visserligen är inte denna process alltid 

medveten från individens sida då individen inte vet själv varför hen väljer att konsumera 

en vara framför en annan. De konsumtionsval en individ gör är en vardaglig process 

som återfinns i aktiviteter såsom; vad som ska ätas till frukost, vilka kläder som ska 

bäras på jobbet eller vilket TV-program individen väljer att kolla på. 

  

Även Papaoikonomou m.fl. (2016) beskriver en likvärdig process som ligger till grund 

för individens konsumtionsbeteende. Individer undviker medvetet specifika varumärken 

och väljer istället att konsumera andra varumärken i förhoppningen om att omgivningen 

ska uppfatta och associera individen med ett specifikt varumärke. Processen i sin tur 

bidrar till att individens konsumtionsvanor gör att individen för sin omgivning har 

möjlighet att själv konstruera och kommunicera fram en önskvärd social identitet. I 

Wilska & Pedrozo (2007) framställs den rådande konsumtionskulturen som en 

möjlighet för individer att experimentera med olika identiteter. Den rådande 

konsumtionskulturen påverkar individens strävan efter att ständigt vilja konsumera nya 

varor, som sedermera är en faktor som hjälper till att konstruera och signalera 

individens identitet men även livsstil inför omgivningen. Individers konsumtionsvanor 

påverkas av faktorer såsom; klass, etnicitet, kön m.m. och därmed betonar Wilska och 

Pedrozo (ibid.) att konsumtion bör betraktas som en social och kulturell konstruktion. I 

Solomon m.fl. (2007) beskrivs “mode” som den väsentligaste komponenten beträffande 

individers konsumtionsvanor. Mode beskrivs som en drivande kraft som formar och 

ligger till grund för individers sätt att leva och agera, däribland individers 

konsumtionsbeteende. Vad som anses vara modernt influerar människors val av; 

kosmetika, bilar, konst, möbler och andra aspekter av det vardagliga livet. 

Föreställningen om vad som anses vara modernt är i ständig förändring och på samma 

sätt förändras människors konsumtionsbeteende.  
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Mode som en väsentlig och drivande komponent har fått ännu starkare genomslagskraft 

de senaste åren, i och med att olika medier indoktrinerar dess publik med föreställningar 

om vad som anses vara modernt. 

 

3.3 Sociala medier som en viral fritidsgård för ungdomar 

I tal om användandet av sociala medier hos ungdomar, visar rapporten ”Svenskarna och 

internet 2017” (Davidsson & Thoresson 2017) att siffrorna stiger för varje år. Sedan 

mitten av 1990-talet har internet och sociala medier gjort det möjligt att framföra en 

digital presentation av oss själva för en bredare publik. Då tonårstiden är en kritisk 

utvecklingsperiod för skapandet av självidentiteten, blir den digitala plattformen en stor 

arena för presenterandet av dennes identitet och personlighet (Doster 2013). Ungdomar 

mellan 16–25 år spenderar dagligen tid med att använda olika sociala plattformar såsom 

exempelvis Facebook, Snapchat, Youtube och Instagram (ibid). Viktiga komponenter 

för ungdomar online är att just utveckla en social identitet och att finna en social 

tillhörighet. Ungdomars identitet över internet är ofta flexibla, vad som är verklighet 

och vad som är fantasi kan vara svårt att skilja på för individer som vistas på internet. 

Genom ungdomars profilsidor på sociala medier, har ungdomarna en viss kontroll och 

makt över hur dessa vill framställa sig själva inför omvärlden. Anledningen till den 

upplevda flexibla identiteten menar Anderson m.fl. (2012) är att det är enklare att 

uppvisa en idealiserad version av sin identitet, än den faktiska och verkliga identiteten. 

Vidare betonas det att användare av sociala medier upplever sig vara som mest fria när 

de är uppkopplade på internet än i verkliga livet. Det sociala mediet kan liknas vid en 

viral fritidsgård där ungdomar kan mötas och interagera med varandra (Eek-Karlsson 

2015: 157). 

 

3.4 Influencers som ett marknadsföringsknep 

I De Veirman (m.fl. 2017) definieras influencers som individer som har ett stort och 

etablerat socialt nätverk på sociala medier med många följare. Influencers är ett relativt 

nytt men numera ett etablerat yrke där den främsta uppgiften är att marknadsföra sig 

själv via sociala medier. Företag som använder sig av influencers som marknadsförare, 

fokuserar många gånger på antalet följare influencern har för att få en så stor spridning 

av rekommendationerna av varorna eller tjänsterna som möjligt. Influencers betalda 

samarbeten med olika företag innebär att influencers främsta uppgift är att via sina 

sociala medier marknadsföra företagets varor.  
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Vilket kallas för influencer-marketing men även Electronic word-of-mouth. I samtiden 

beräknas att cirka 75 procent av alla företag använda sig av influencer-marketing för att 

marknadsföra sig själva, sina varor samt tjänster (De Veirman m.fl. 2017). Genom 

användandet av sociala medier, kommer ungdomar i kontakt med exempelvis företag i 

deras flöden som marknadsför sig genom diverse tillvägagångssätt, som reklam eller 

betalda samarbeten med influencers. Frambringandet av dessa plattformar har bidragit 

till att marknadsförings landskapen har förändrats. Till skillnad från traditionella kanaler 

av reklam som riktar sina annonser till potentiella kunder, blir ungdomar idag levande 

reklampelare där de kan dela bilder av diverse varor i sina flöden som uttryck för 

omvärlden om deras personlighet och identitet (Freeman & Chapman 2010). 

 

Forskning har visat att konsumenter inte är lika mottagliga för traditionella annonser på 

nätet som på 1990-talet, något som har lett utvecklingen till att marknadsföringen av 

produkter och tjänster har flyttats till exempelvis bloggar, Instagramkonton eller till 

andra liknande kanaler som används av influencers (Dunkels 2011:70; 2009). Den 

informella och intima tonen av influencers gör att reklamen framstår som en mer 

personlig rekommendation än marknadsföring av ett företag. Därmed uppfattas 

influencers mer trovärdiga i tal om rekommendationer av diverse varor eller tjänster. 

Influencers beskrivs som en modern digital opinionsbildare som påverkar konsumenters 

attityder, beslut och agerande (ibid). 

 

3.5 Ungdomar som konsumenter 

Unga konsumenter är särskilt berörda av konsumtion i tal om att känna sig inkluderade 

och många gånger är deras konsumtionsbeteende en betydelsefull social markör 

(Ekström 2011:8, Hiltunen 2017:154f). I Hjalmarssons (2007) avhandling om unga 

konsumenter beskrivs det hur ungdomar anpassar sig efter varor eller symboler för att 

anskaffa sig inflytande inom en grupp. I dagens samhälle är individen delaktig i fler 

grupper än tidigare, det är inte bara religion, familj och hushållet som är de 

dominerande konstellationerna längre. Utan andra faktorer såsom skolklass, kultur eller 

livsstil skapas utefter konsumtion och information via massmedia. Ju mer intryck och 

information som individen har att förhålla sig till, ju mer påverkas denne att känna sig 

otillräcklig (ibid). 
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3.6  Konsumtion och media 

Modernare forskning kring konsumtion fokuserar på hur media påverkar människors 

konsumtionsbeteende. I Bell (2005) tillskrivs olika former av medier rollen som 

makthavare beträffande individers konsumtionsvanor och konsumtionsbeteende. Media 

indoktrinerar dess publik med idéer kring trender, vilket hjälper publiken med att 

skräddarsy sin livsstil utifrån vad media anser är lämpligt. Om media tar upp teman 

såsom kostvanor eller klädstil inspireras publiken till att förändra sin livsstil och tvingas 

därmed konsumera i syfte att uppnå den nya livsstilen (ibid). Varor som det 

marknadsförs och diskuteras om i media ökar individers benägenhet till konsumtion. I 

Wei Phang m.fl. (2013) framhävs det att individer som använder sociala medier i stor 

utsträckning ägnar sig åt social interaktion som lockar andra användare till att 

konsumera olika varor. Det finns ett mönster mellan individer på sociala medier som 

interagerar med varandra och diskuterar samt recenserar olika varor, vilket leder till en 

ökad konsumtion.  

  

Halkier (2010:1f) talar om hur individer inom den moderna, globaliserade och 

medialiserade världen ständigt matas med ny information kring nya normer som bör tas 

i beaktande av individen - detta kallas för mediala diskurser. Det är svårt att undvika de 

mediala diskurserna som individerna utsätts för eftersom diverse medier är en så pass 

stor del av våra liv. Syftet med de mediala diskurserna är att konsumenterna ska 

förändra sina konsumtionsvanor. Individer reagerar olika på de mediala diskurserna, 

vissa ändrar sina konsumtionsvanor medan andra inte gör det. Även om individer inte 

förändrar sina konsumtionsvanor har dessa fortfarande nåtts av mediers budskap samt 

gjort en reflektion och utifrån detta gjort ett ställningstagande om att inte förändra sina 

konsumtionsvanor (ibid). Moeran och Skov (2013) har undersökt hur japanska kvinnors 

konsumtionsvanor påverkas av media. Olika former av media framställer kvinnor som 

feminina, där fokus ligger på kvinnors utseende. Att media dagligen och på olika sätt 

visar kvinnor som bär smink och exklusiva kläder berör den övriga kvinnliga 

befolkningen. Den kvinnliga befolkningen påverkas av media i termer av att media 

tillåter att den stereotypa kvinnliga könsrollen får utrymme och spridning i olika 

mediala kanaler. Detta i sin tur inverkar på kvinnors konsumtionsbeteende, i samtiden 

är kvinnor den grupp i Japan som konsumerar allra mest vilket tros vara ett resultat av 

medias porträttering av det kvinnliga könet (ibid). 
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3.7 Vår avgränsning i relation till den tidigare forskningen 

Den tidigare forskningen har hjälpt oss att avgränsa vår egen studie, det vill säga 

identifiera och fylla en kunskapslucka. Efter att ha granskat och läst tidigare forskning 

kring konsumtion med olika avgränsningar och infallsvinklar tycks forskare vara 

tämligen överens. Konsumtion är en praktik människor ägnar sig åt i syfte att framställa 

sig själva på ett önskvärt sätt och materiella ting hjälper människor att skapa sig en 

önskvärd identitet inför sin omgivning. Nyare forskning betonar att media påverkar och 

har makten att förändra människors konsumtionsvanor. Numera har influencer-

marketing, även kallat Electronic word-of-mouth kommit att bli den nyaste och den 

mest effektiva marknadsföringsmetoden som gör intryck på människors 

konsumtionsbeteende (De Veirman m.fl. 2017). Unga människor är en mycket 

mottaglig grupp i och med gruppens omfattande användning av sociala medier. Vi har 

även låtit oss inspireras av Hiltunens avhandling “Lagom Perfekt” där Hiltunen har 

studerat gymnasieungdomars ohälsa, där en del av ohälsan tog avstamp i deras 

oförmåga att konsumera statussymboler (Hiltunen 2017). Influencers som variabel 

kombinerat med konsumtion är relativt outforskat ur en svensk kontext och därmed vill 

vi bidra med ett sociologiskt klassperspektiv kring hur dessa sammanhänger. Vi gör inte 

anspråk på att analysera och förklara hur fenomenet “influencers” påverkar individer 

utifrån teorier kring marknadsföring och psykologi, eftersom detta ligger utanför vår 

studies omfattning. Utan vårt syfte är att med hjälp av ett sociologiskt klassperspektiv 

förklara om det finns något samband mellan influencers marknadsföring och 

konsumtionsvanor hos gymnasietjejer. 
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4 Teori 
Den franske sociologen Pierre Bourdieu (1930–2002) är en av vår tids mest 

inflytelserika samhällsvetare. Bourdieus forskning och teorier är starkt genomsyrade av 

ett klassperspektiv, där Bourdieu bidrar med nyckelbegrepp som hjälper oss att förstå 

varför och hur individer med olika klasstillhörighet agerar. I denna studie utgår vi från 

tre bourdieanska begrepp; fält, kapital och habitus som nedanför redogörs och 

motiveras i relation till våra frågeställningar. 

 

4.1 Fält 

Bourdieus begrepp fält kan beskrivas som en social arena, det finns olika typer av fält. 

Den gemensamma faktorn för alla typer av fält är att individerna inom fältet strider om 

symboliska eller materiella tillgångar. Olika fält värdesätter olika egenskaper högt och 

lågt, sådant som värderas högt i ett fält kan helt sakna betydelse i ett annat fält. Vad 

individer har för habitus och kapitalinnehav inom ett fält påverkar deras position inom 

detta. För att förstå ett fält ur en bourdieansk mening krävs förmågan att kartlägga de 

tillgångar som är knutna till olika positioner inom fältet, samt identifiera de typer av 

investeringar och insatser som krävs av de som agerar på fältet. Inom ett fält har 

människor olika positioner vilka i sin tur är föränderliga i termer av att om en individ 

får tillgång till en högt värderad insats inom fältet får även individen tillgång till en 

högre position. I denna studie kommer vi att utgå från ett så kallat “konsumentfält”, för 

att förstå ett konsumentfält är det väsentligt att undersöka och identifiera olika smaker 

och livsstilar hos individerna inom fältet (Broady 1991:270f). 

 

4.2 Kapital 

I grova drag kan Bourdieus begrepp “kapital” beskrivas som; värden, tillgångar och 

resurser. Bourdieu talar om fyra olika former av kapital; symboliskt kapital, ekonomiskt 

kapital, kulturellt kapital och socialt kapital. Det ekonomiska och det symboliska 

kapitalet är de två former av kapital som är aktuella i vår studie. Det ekonomiska 

kapitalet beskriver individens ekonomiska resurser. Det symboliska kapitalet kan grovt 

definieras som sådant som är högt värderat. Symboliskt kapital definieras som; 

examina, titlar, konstverk eller vetenskapliga arbeten som tillskrivs prestige, aktning 

och hedervärdhet. Vad som anses vara högt värderat avgör inte individen själv, det 

symboliska kapitalet är istället det som sociala grupper tillskriver som värdefullt. En 

individs kapitalinnehav säger även någonting om dennes klasstillhörighet.  
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En individ med ett högre ekonomiskt och symboliskt kapital kategoriseras ofta till en 

högre samhällsklass medan en individ med ett lägre ekonomiskt och symboliskt kapital 

kan kategoriseras till en lägre samhällsklass (Broady 1991:171f). 

 

4.3 Habitus 

Bourdieus begrepp “habitus” används för att förstå människors handlande och tänkande. 

Människors habitus är ett resultat av samt formats av det liv de hittills levt. Människors 

habitus styr deras föreställningar och agerande. Begreppet habitus är nära förankrat med 

Bourdieus begrepp “kapital”. En individs habitus är resultatet av dennes kapitalresurser 

och skillnader mellan individers habitus ser därmed olika ut beroende på deras 

kapitalinnehav. Habitus kan förstås som förmågan att identifiera vad som är högt 

värderat. Individer med högre kapitalinnehav har ofta ett habitus som ger dem bättre 

resurser att identifiera vad som är högt värderat. Skillnader i habitus kan återspegla sig i 

individers konsumtionsvanor (Broady 1991: 228f). 

 

4.4 Begreppen i relation till vår studie 

De bourdieanska begreppen som nämnts i detta kapitel är alla på något sätt 

sammankopplade med varandra och kommer att användas som verktyg för att tolka 

samt analysera vår empiri för att sedermera kunna besvara våra aktuella 

frågeställningar. Genom operationalisering av Bourdieus begrepp “kapital” kommer 

begreppet i sig att hjälpa oss att kategorisera in respondenterna i en högre eller lägre 

samhällsklass, vilket är en väsentlig komponent i studien.  

 

För att förstå ett fält i bourdieansk mening krävs det att kunna identifiera de tillgångar 

och insatser som värderas högt inom fältet, samt identifiera olika smaker inom fältet 

som tar sig uttryck i individens konsumtionsvanor. Inom konsumentfältet finns det vissa 

föreställningar och värderingar om vilken eller vilka statussymboler som är högt 

värderade. Fältet genomsyras av att alla inom det strävar efter att konsumera och inneha 

den statussymbol som tillskrivs mest status för att inneha en hög position. Begreppet 

fält hjälper oss att identifiera vilka av de aktuella statussymbolerna i studien som är högt 

värderade vilket således är ett mål i vår studie. 

 

Med ett specifikt kapitalinnehav tillkommer även ett visst habitus som påverkar 

individens konsumtionsbeteende och deras syn på vad som anses vara statusgivande.  
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I den här studien utgår vi från att individerna med ett högre kapitalinnehav har ett 

habitus som är högre värderat som i sin tur återspeglar deras smak och därmed 

konsumtionsvanor, där motsatsen gäller för de individer med ett lägre kapitalinnehav 

där deras habitus värderas som lägre. Individer som har ett högre kapitalinnehav och ur 

en bourdieansk mening ett högre värderat habitus, har bättre resurser att identifiera vilka 

av de aktuella statussymbolerna som är högre värderade inom fältet. Eftersom det inom 

konsumentfältet finns vissa föreställningar och värderingar om vilken eller vilka 

statussymboler som är högt värderade. Bourdieus begrepp hjälper oss att förstå och 

tolka eventuella skiljaktigheter i gymnasietjejers konsumtion av statussymboler givet 

deras olika habitus och kapitalinnehav med utgångspunkt i att de har olika bra 

förutsättningar för att kunna identifiera vad som är högt värderat inom det aktuella 

konsumentfältet. Begreppen hjälper oss även att förstå och tolka respondenternas grad 

av skiljaktigheter i hur dessa inspireras av influencers rekommendationer och 

marknadsföring av statussymboler. Eftersom gymnasietjejer med ett lägre 

kapitalinnehav enligt Bourdieu har sämre förutsättningar att identifiera vad som är högt 

värderat inom konsumentfältet kan vi tänka oss att den gruppen inspireras av 

influencers rekommendationer i en högre grad. I termer av att influencers själva har 

tillgång till statussymboler och på så sätt en högre position inom konsumentfältet. 
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5 Val av metod 
I relation till vårt ämnesval upptäckte vi att den tidigare forskningen kring konsumtion 

har dominerats av kvalitativa tillvägagångssätt. Därmed vill vi bidra med en kvantitativ 

metod i form av en enkätstudie. Mer konkret har vi använt oss av en så kallad 

webbenkät, vilket innebär att respondenterna besvarade enkäten via internet. Vidare 

ansåg vi att en enkätstudie är lämplig i relation till våra frågeställningar. Vi ville kunna 

uttala oss om det finns några samband mellan konsumtionen av statussymboler hos 

gymnasietjejer men även hur denna variabel sammanhänger med klasstillhörighet och 

erfarenheten av att följa influencers på sociala medier. En enkätstudie bidrar med 

numeriskt material om ämnesvalet samt att tillvägagångssättet är lämpligt för att kunna 

upptäcka samband/korrelation mellan olika variabler (Creswell 2014:4; Djurfeldt m.fl. 

2010:41). Vår studie är av en så kallad tvärsnittsnatur, vilket innebär att en viss 

population studeras vid ett visst givet tillfälle, i detta fall består vår population av 

gymnasietjejer. Det är respondenternas upplevelser av ett visst fenomen som står i 

fokus. Studier av tvärsnittsnatur innebär att det går att identifiera samband mellan vissa 

variabler (Sörensen & Olsson 2011:45, 109). 

 

5.1 Urval 

Studiens urval består av svenska gymnasietjejer. Motiveringen till att vi valde just tjejer 

och inte inkluderade killar beror helt enkelt på att vi först studerade kända svenska 

influencers på sociala medier och kunde utifrån det fastslå att deras marknadsföring 

främst riktar sig till en kvinnlig publik. Sedermera hade vi även en tanke kring att 

gymnasieåldern är en kritisk period för främst tjejer i termer av att det är väsentligt att 

framställa det egna jaget på ett önskvärt sätt, däribland ingår konsumtion av 

statussymboler (Hiltunen 2017).  

 

Vi valde att utforma en webbenkät som vi publicerade på det sociala mediet Facebook i 

två så kallade “tjejgrupper”, det finns cirka 100 000 medlemmar i vardera gruppen. I 

dessa två grupper finns det endast tjejer och det görs kontroller av gruppens 

administratörer vid insläpp av nya medlemmar i gruppen eftersom män inte är tillåtna i 

gruppen. Vi valde att göra en webbenkät då vi helt enkelt tror att det är större 

sannolikhet att de vi vill komma åt fyller i en sådan, medan en enkät som skickats till 

dem via post troligen inte skulle fyllas i. 



  
 

16 

 

Vi använde oss av ett så kallat “kvoturval” i studien, vilket innebär att det eftersökts 

individer med specifika egenskaper. I denna studie eftersökte vi aktivt gymnasietjejer 

tillhörande olika samhällsklasser. Tanken bakom kvoturval är oftast att urvalet ska vara 

representativt i relation till resten av populationen (Eliasson 2013:50). Eftersom enkäten 

lades ut på Facebook var vi medvetna om att individer som inte uppfyller vårt 

urvalskriterium skulle kunna besvara enkäten. Problematiken löstes genom att enkäten 

inleddes med frågan “Går du för närvarande på gymnasiet?”. De som uppgav att de för 

närvarande går på gymnasiet fick tillträde till enkäten, medan de som uppgav att dessa 

inte för närvarande går på gymnasiet nekades tillträde till enkäten. Även om vi hade 

kontroll över vilka som hade tillgång till vår enkät är vi medvetna om att vårt urval 

kantades av slumpmässighet i termer av att vi inte hade någon kontroll över vem som 

besvarade enkäten utan endast att dessa uppfyller vårt urvalskriterium. Att 

urvalsmetoden kantades av slumpmässighet är givetvis problematiskt i termer av att det 

då inte är möjligt att göra generaliseringar av målpopulationen. Att göra 

generaliseringar av målpopulationen är inte heller möjligt eftersom vår studie är av 

tvärsnittsnatur, vilket innebär att vi endast studerat målpopulationen vid ett visst givet 

tillfälle (Sörensen & Olsson 2002:45). Visserligen så gör vi inte heller anspråk på att 

studien ska vara representativ eller generaliserbar i relation till målpopulationen, det vill 

säga svenska gymnasietjejer. Eftersom studien och dess variabler är outforskade ur en 

svensk kontext var tanken att studien endast skulle vara en början på ett embryo till en 

ny avgränsning inom sociologisk konsumtionsforskning. 

 

5.2 Operationalisering  

Att operationalisera innebär att omvandla teoretiska begrepp till mätbara enkätfrågor 

(Eliasson 2013:12f). Nedan redovisar vi de begrepp som vi har operationaliserat i 

relation till vår studie och vår webbenkät. 

 

5.2.1 Statussymboler 

Statussymboler är ett nyckelbegrepp i vår studie som vi har definierat som: varor av 

teknisk karaktär (mobiler, kameror, surfplattor, datorer), kläder (skor och accessoarer 

inräknat), nöjesevenemang (bio samt olika evenemang som exempelvis sport), 

hygienprodukter och kosmetika, resor (inrikes och utrikes inräknat). I vår definition av 

statussymboler inspirerades vi av Hiltunen (2017:63) och Konsumentverkets 

(Lundby:111ff) rapport om ungas konsumtion, för att få en helhetsbild om vad 
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gymnasietjejer konsumerar samt vad för sorts varor som de uppfattar vara 

statusgivande. De aktuella statussymbolerna brukar marknadsföras av influencers och 

på så sätt kan vi vara säkra på att våra respondenter har kommit i kontakt med dessa 

konsumtionsvanor när dessa har använt sig av sociala medier. 

 

 
5.2.2 Klass 

Klasstillhörighet är således en väsentligt variabel i studien, vi utgick från Bourdieus 

begrepp “symboliskt” och “ekonomiskt kapital” när vi formulerade enkätfrågor som 

skulle säga oss någonting om respondenternas klasstillhörighet. Sedermera var tanken 

att vi i enkäten skulle ha med en enkätfråga som efterfrågar respondentens föräldrars 

högsta utbildning för att ytterligare kunna fastslå respondenternas symboliska 

kapitalinnehav. Vi upptäckte dock under pilotstudien att endast två av fem deltagare var 

helt säkra på dess föräldrars utbildningsnivå, medan resten var osäkra eller inte alls 

visste vilken utbildning föräldrarna hade. Problematiken med sådan osäkerhet i 

enkätfrågor leder dessvärre till ett stort internt bortfall som i sin tur resulterar i att 

variabeln tenderar att bli missvisande senare i studiens analys skede. Om enkätfrågan 

inte kommer med ett stort internt bortfall finns risk för att respondenterna ”gissar sig 

fram” vilket i sin tur är problematiskt i relation till studiens resultat som då också blir 

missvisande. Därav lade vi stor vikt på att ställa enkätfrågor kring respondenternas 

“ekonomiska kapital”, alltså indikatorer som kan kopplas till individens ekonomiska 

situation och därmed individens klasstillhörighet. När vi skulle operationalisera 

ekonomiskt kapital inspirerades vi av tidigare forskning och deras enkätfrågor (Lundby 

111ff; Hiltunen 2017:320f) som var lättförståeliga i relation till den grupp enkäten 

vänder sig till. Det ekonomiska kapitalet operationaliseras således till enkätfrågor såsom 

hur individen upplever familjens ekonomiska ställning, hur mycket pengar individen har 

att röra sig med varje månad, föräldrarnas sysselsättning samt individens 

boendesituation för att kunna göra sambandsanalyser. 

 

5.2.3 Kapital, habitus och fält 

Med avstamp i statussymboler och kapital operationaliserade vi Bourdieus begrepp; fält 

och habitus för att kunna besvara studiens frågeställningar. Bourdieus begrepp habitus 

är som bekant förankrade med individens kapitalinnehav som styr individens 

konsumtionsvanor. Statussymboler och habitus operationaliserades till enkätfrågor där 

vi bad respondenterna rangordna vilka av statussymbolerna som innebär mest status och 

vilka av statussymbolerna individerna köpt de senaste tre månaderna.  
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Vi efterfrågade även om individen anser det vara väsentligt med kända märken på 

statussymboler. Individens habitus styr dennes konsumtionsvanor där vi 

operationaliserade begreppet i samspel med influencers påverkan på gymnasietjejernas 

konsumtion av statussymbolerna. Utifrån operationaliseringen av de ovanstående 

begreppen formulerades enkätfrågor kring om respondenten; brukar köpa 

statussymboler som influencers rekommenderar, om individen skulle vilja konsumera 

statussymboler som influencers rekommenderar och om individen under de senaste tre 

månaderna har köpt en eller flera statussymboler som hon egentligen inte haft råd med 

eller behövt (se bilaga A). Begreppet fält har inte direkt operationaliseras till 

enkätfrågor, utan är snarare ett behjälpligt analytiskt begrepp i samspel med begreppen; 

kapital, habitus och konsumtion av statussymboler. 

 

5.3 Pilotstudie  

Efter operationaliseringen utfärdade vi en pilotstudie där fem stycken individer i 

gymnasieålder fick besvara enkäten. Att genomföra en pilotstudie är lämpligt i termer 

av att vi som konstruerat enkäten får bekräftat att de som ska besvara enkäten tolkar 

frågorna på samma sätt som vi gör (Ejlertsson 2005:35). Efter att dessa besvarade 

enkäten hade vi en konstruktiv diskussion med deltagarna i pilotstudien där de fick 

komma med synpunkter kring enkätfrågorna. Efter pilotstudien och diskussionen 

beslutade vi oss för att ta bort enkätfrågan “Vilken är din förälder 1 högsta avslutade 

utbildning?”. Under diskussionen medgav tre av de fem deltagarna att dessa inte visste 

eller var osäkra på vilken utbildning deras föräldrar hade. Därav togs enkätfrågan bort 

helt eftersom vi anade att risken för stort internt bortfall skulle vara missvisande i 

termer av att ett för stort bortfall ökar risken för felaktiga generaliseringar av vårt urval 

(Ejlertsson 2005:26). 

 

5.4 Analys av data 

För att kunna analysera vår insamlade empiri använde vi oss av programmet SPSS. 

Statistikprogrammet gör det möjligt att bland annat studera enskilda variabler, två 

variabler och multivariabler (Eliassson 2010:91). Med funktionen ”Crosstabs”, med 

andra ord “Korstabeller”, kunde vi analysera olika samband mellan variabler, hur de 

samspelar med varandra och för att göra det möjligt delas variablerna upp i vad som 

kallas oberoende variabel och beroende variabel.  
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Den oberoende variabeln är den variabel som uppkommit tidigast, i vår studie används 

främst variabeln som respondenternas upplevda ekonomiska situation. Den beroende 

variabeln är den variabeln som påverkas av den oberoende variabeln, vilka vi listar i vår 

studie som exempelvis om respondenterna tycker det är viktigt med kända märken på 

varor (Sörensen & Olsson 2011:120). 

 

Då de flesta av våra enkätfrågor är konstruerade av en kvalitativ karaktär, med både 

nominalskalor och ordinalskalor, kommer vi redovisa dem med hjälp av stapeldiagram 

och cirkeldiagram. För att kunna göra sambandsanalyser av vår empiri kommer vi 

använda oss av chi2-tester som ett statistiskt mått, då dessa syftar till att pröva 

frekvenserna till att se en viss sannolikhetsfördelning - som talar om en statistisk 

signifikans (Djurfeldt m.fl. 2010:214). För att kunna påvisa ett statistiskt samband med 

chi2-test, behöver p-värdet ligga på 0,05 eller under. Då ett lågt p-värde gör det 

sannolikt att sambandet verkligen föreligger och inte är ett resultat av slumpen (Eliasson 

2010: 111–112). För att redovisa variablerna använder vi oss av både bivariata och 

multivariata korstabeller. Med bivariata tabeller ämnar vi först att identifiera om det 

finns ett samband mellan vissa variabler och med en multivariat korstabell avser vi 

precisera ett resultat som verkar särskilt intressant att analysera. Multivariata analyser 

används för att undersöka om det finns statistiska samband mellan tre eller fler variabler 

(Djurfeldt & Barmark 2010:25). 

 

För att resultatdelen ska bli lättöverskådlig och lättare att analysera, har vi valt att koda 

om några av enkätfrågorna. Attityd-variabler (se bilaga A) har kodats om från 

“Instämmer helt” och “Instämmer delvis” till “Instämmer”, medan “Varken eller”, 

“Instämmer inte riktigt” och “Instämmer inte alls” har kodats om till “Instämmer inte”. 

Enkätfråga nummer 15 (se bilaga A) har vi valt att omvandla till en trikotom variabel 

för att kunna fastställa våra respondenters ekonomiska kapital. Responder som har 

svarat att de har under 100 kronor - 699 kronor att röra sig varje månad, har vi 

klassificerat som individer med “Dålig ekonomi”. De som svarade att de har mellan 700 

kronor - 1499 kronor har vi klassificerat som individer med “God ekonomi” och 

slutligen respondenter som svarade att de har 1500 kronor och mer att röra sig varje 

månad klassificerades som individer med “Mycket god ekonomi”.  
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Motiveringen till att gruppera de olika ekonomiska innehaven är för att kunna placera 

våra respondenter i tre kategorier som berör det ekonomiska kapitalet för att sedan 

kunna göra jämförelser och analysera ur ett klassperspektiv. 

 

5.5 Internt och Externt bortfall 

Ett externt bortfall innebär att personer i urvalet inte vill eller inte har möjlighet att delta 

i studien. Internt bortfall innebär att respondenten inte har svarat på enskilda specifika 

frågor i enkäten, vilket exempelvis kan bero på att respondenten inte förstår frågan 

(Ejlertsson 2005:25). Vår ursprungliga ambition var att försöka få in cirka 200–250 

enkätsvar, dock insåg vi efter att enkäten legat ute mer än två veckor att vi fick nöja oss 

med vad vi då fått in, totalt fick vi in 158 enkätsvar. Vi försökte undvika externa bortfall 

genom att vara noggranna med vid vilken tidpunkt vi lade ut enkäten. Vi lade ut enkäten 

vid två tillfällen under kvällstid, eftersom respondenterna då hade slutat skolan och i 

högre utsträckning var aktiva på sociala medier under kvällen. Sedermera upptäckte vi 

att majoriteten av enkätsvaren kom in under kvälls- och nattetid men inte under dagtid. 

Eventuella externa bortfall tror vi beror på att respondenterna är “enkät-trötta”, 

respondenterna ombeds svara på en rad olika enkäter både per mejl men även via 

sociala medier. Problematiken ligger då i att vår enkät “blir en i mängden” i 

respondenternas flöden och därmed riskerar enkäten att ignoreras av dem. Enligt 

Ejlertsson (2005:26) är externa bortfall alltid problematiska i termer av att bortfallet 

orsakar osäkerhet vid tolkning av resultatet. Desto större bortfall desto större risk för 

felaktiga generaliseringar av målpopulationen. Vi kan endast spekulera kring att vi tror 

att vår studie kantades av ett visst externt bortfall. Under inkodning av enkätsvaren i 

SPSS upplevde vi att det var få respondenter kunde kategoriseras in i gruppen ”Dålig 

ekonomi”, vilket då påverkar resultatet. Detta har vi tagit i åtanke genom att tolka 

empirins resultat med kritiska ögon (ibid).   

 

Vår studie har inte kantats av något större internt bortfall men vi kunde identifiera ett 

mönster där det förekom interna bortfall på två av enkätfrågorna. Frågorna lyder 

“Rangordna vilka av följande statussymboler som innebär allra mest status för dig?” 

och “Vilken är din förälder 2 nuvarande sysselsättning?”. Det interna bortfallet på den 

förstnämnda frågan spekulerar vi att det beror på att frågan kan uppfattas som 

“krävande” av respondenterna eftersom det beror på att individen själv måste rangordna 

statussymbolerna.  
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Antal bortfall på variabeln där respondenten skulle rangordna statussymbolerna 

redovisar vi under kommentarerna på tabellerna (se bilaga B, tabellerna 6–11). Det 

interna bortfallet på enkätens sista fråga tror vi kan bero på flera olika anledningar, då 

antal bortfall blev 16 stycken - cirka 11 procent. Däribland att frågans formulering 

“Förälder 2” kan uppfattas som något oklar. Sedermera kan det bero på att respondenten 

har en ensamstående förälder och eventuellt har inte kontakt med den andra föräldern. 

Enkätstudiens interna bortfall bedömer vi inte som problematiskt för studiens resultat 

eftersom det bortfall inte var särskilt stort. 

 

5.6 Reliabilitet 

När en enkätstudie genomförs är det väsentligt att ifrågasätta enkätens reliabilitet. I 

stora drag kan det förklaras som att upprepade mätningar skall ge samma resultat. Hög 

reliabilitet är även beroende av om enkätfrågorna är ställda på ett korrekt sätt för att 

undvika att respondenterna slumpmässigt svarar på frågorna. I Ejlertsson (2005:103) 

rekommenderas att enkäten besvaras av samma individer som först besvarade 

enkätfrågorna med ett kort mellanrum. Eftersom vårt urval kantas av slumpmässighet, i 

termer av att vi inte har någon kontroll över vilka som besvarat enkäten förutom att de 

uppfyller urvalskriteriet samt att vi endast undersökt målpopulationen vid ett tillfälle, 

fanns därför ingen möjlighet att pröva reliabiliteten. Det vi istället gjorde var att utföra 

en pilotstudie där fem gymnasietjejer fick besvara enkäten. Där kunde vi få ett mått av 

reliabilitet i termer av att vi minskade risken för att respondenterna skulle besvara 

enkäten slumpmässigt, vilket oftast brukar vara fallet om respondenterna inte förstår 

enkätfrågorna. 

 

5.7 Validitet 

För att en enkätstudie skall ha en hög grad av validitet är det väsentligt att frågorna dels 

är relevanta för studiens syfte och frågeställningar och dels att dessa formulerats på ett 

sätt så att dessa verkligen mäter det som avses mätas (Ejlertsson 2005:100f). Vi anser 

att vår enkät har hög validitet, eftersom vi innan enkäten lades ut tog emot feedback och 

förde diskussion med såväl handledare och samt en till verksam forskare vid 

Linnéuniversitetet i Växjö. Diskussionen innehöll kommentarer och feedback kring 

enkätfrågorna i relation till studiens syfte och frågeställningar där mindre revideringar 

utfördes efter diskussionen.  
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Vi är dock medvetna om att enkätfrågan “Hur många timmar per dag spenderar du på 

sociala medier?” troligen är svår för respondenterna att uppskatta deras användande, 

vilket vi tagit i beaktande i analysen. 

 

5.8 Etik 

Sedan år 2004 har det i Sverige funnits en så kallad “etik lag” som innebär att 

enkätundersökningar under planering och genomförande skall ta hänsyn till de 

människor som deltar i studien och besvarar enkäten (Ejlertsson 2005:29). 

 

För att informera studiens respondenter om på vilka premisser dessa deltar på samt vilka 

skyldigheter vi som utför studien har gentemot respondenterna bifogades ett följebrev 

ihop med enkäten (se bilaga A). För att garantera våra respondenter full anonymitet har 

vi valt att inte nämna tjejgruppernas namn där vi publicerade enkäten, eftersom i vår 

studie förekommer det frågor av känslig karaktär. Vi har i följebrevet informerat våra 

respondenter om vad syftet med vår studie är samt att vi bifogade våra kontaktuppgifter 

i följebrevet ifall respondenterna skulle ha några frågor kring studien. I följebrevet 

informerades även respondenterna om att deras deltagande i studien är helt frivilligt och 

att respondenten själv får välja vilka frågor hon vill besvara. Det är endast vi som har 

utfört studien som har haft tillgång till enkätsvaren. Efter inkodningen av enkätsvaren i 

SPSS raderades alla enkätsvar och är därmed inte längre tillgängliga för någon tredje 

part (Creswell 2014:96).  

 

Några etiska implikationer har under studiens gång inte kunnat identifieras. Vi anser att 

vi tydligt informerat respondenterna om på vilka premisser dessa deltar på och utifrån 

den informationen har respondenterna själva fått göra ett ställningstagande om de vill 

delta i studien eller inte. 

 

5.9 Metodproblem 

Under inkodningen i SPSS av enkätsvaren upptäckte vi att enkätfrågan ”Vilket 

gymnasieprogram går du på?” kom med en snedfördelning i termer av att en 

övervägande majoritet uppgav att det går högskoleförberedande gymnasieprogram, 66 

procent. I relation till en klar minoritet på 34 procent som uppgav att de går på ett 

yrkesförberedande program.  
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Den uppenbara snedfördelningen är problematisk i relation till våra frågeställningar och 

vårt syfte. I termer av det blir svårt att uttala sig om respondenternas klassbakgrund då 

grundtanken från början var att den variabeln skulle säga oss någonting om 

respondenternas symboliska kapital, vilket i sin tur hjälper oss att kategorisera in dem i 

olika samhällsklasser (se rubrik 5.2 Operationalisering). Att en övervägande majoritet 

går på högskoleförberedande program och en minoritet yrkesförberedande resulterar i 

att bivariata och multivariata analyser av variabeln i SPSS ger missvisande och 

snedfördelade resultat. Därmed valde vi att utelämna den variabeln och tyngdpunkten 

ligger på de variabler som efterfrågar respondenternas ekonomiska kapital. Eftersom vi 

endast kommer kunna uttala oss om respondenternas ekonomiska kapital inser vi att det 

är något missvisande att uttala oss om klasstillhörighet, eftersom ett högt ekonomiskt 

kapital inte nödvändigtvis innebär att individen tillhör en högre klass. Såhär i efterhand 

inser vi att vi borde ha haft med fler frågor kring det symboliska kapitalet. Visserligen 

anser vi det ekonomiska kapitalet vara någorlunda tillförlitlig i termer av klassbakgrund 

då vi i SPSS upptäckte signifikanta samband i bivariata analyser mellan diverse 

variabler kring ekonomiskt kapital vilket vi anser kan säga oss någonting om 

respondenternas klasstillhörighet. Vi gör visserligen inte anspråk på att till fullo kunna 

uttala oss om respondenternas klassbakgrund eftersom det är något missvisande att 

endast efterfråga ekonomiskt kapital. 
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6 Resultat och analys 
Nedan kommer vi presentera vår insamlade empiri med hjälp av diagram och tabeller. 

Sammanlagt har vi samlat in 158 stycken enkätsvar vilka kommer hjälpa oss att besvara 

våra frågeställningar. På grund av att några korstabeller tar stor plats i den löpande 

texten, har vi valt att delvis ha några tabeller vid den löpande texten medan vissa 

tabeller hänvisar vi att se i dokumentets bilaga för korstabeller (se bilaga B). 

 

6.1 Respondentens ekonomi 

Nedan visar vi en univariat korstabell av respondenternas ekonomi som vi valt att göra 

om till en trikotom variabel, för att senare kunna göra analyser på gymnasietjejernas 

ekonomiska kapital i relation till våra frågeställningar.  

 

 

 

 

 

 

 

Som tabellen visar finns det en procentuell snedfördelning i våra respondenter som 

tillhör de tre olika grupperna: Dålig ekonomi, God ekonomi och Väldigt God ekonomi. 

Under analysskedet har vi tagit i beaktande att snedfördelningen eventuellt inte kan ge 

en rättvis bild av grupperna i tal om exempelvis deras habitus och konsumtionsvanor. 

 

 

6.2 Användandet av sociala medier 

På enkätfråga nummer 5 (se bilaga A) tillfrågades respondenterna om vilka sociala 

medier de använder sig av. Frågan konstruerades som en flervals-variabel vilka 

respondenterna kunde kryssa i vilka medier de använde sig främst av. De tre mest 

populära sociala nätverken bland våra respondenter är Snapchat, Instagram och 

Facebook. 

Tabell 3: Univariat analys av respondenternas ekonomi. Kolumnprocent. 

 

 

 

 Respondentens ekonomi 

Dålig 

ekonomi 

God ekonomi Väldigt god 

ekonomi 

Antal 

15,8 39,9 44,3 158 

Kommentar: i tabellen visas fråga 15 (se bilaga A): ”Totalt sett, hur mycket 

egna pengar har du att röra dig med varje månad?”. Som sedan gjordes om till 

en trikotom variabel (se avsnitt 5.4). Inget bortfall. 
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Diagram 1.1 
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Vilka sociala medier använder du dig av?

 

Ovanstående diagram visar vilka sociala medier respondenterna främst använder sig av. 

Denna variabel kommer vidare inte att användas i analysen utan tanken var att vi ville få 

en översikt kring vilka kanaler respondenterna använder sig av. Det vi kan tolka utifrån 

diagrammet är att alla respondenter på något sätt kommer i kontakt med influencers 

eftersom de flesta etablerade influencers använder sig av ovanstående sociala medier. 

 

På enkätfråga nummer 6 bad vi respondenterna att uppskatta ungefär hur många timmar 

per dag de använder sig av diverse sociala medier. Cirkeldiagrammet 1.1 redovisar att 

den största andelen, 34,8 procent, av respondenterna använder sociala medier cirka 3–4 

timmar per dag. Vi är medvetna om att enkätfrågor som är konstruerade att 

respondenten ska uppskatta sitt användande av sociala medier kan bli missvisande i tal 

om att respondenterna omedvetet underskattar eller överskattar hur många timmar dessa 

ägnar på sociala medier. En potentiell underskattning såväl som överskattning är 

problematiskt för studiens resultat, då bivariata och multivariata analyser med variabeln 

kan vara missvisande, vilket vi har tagit i beaktande i analysen. 
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Cirkeldiagram 1.1 
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Grundtanken med ovanstående variabel var att upptäcka om respondenter som ägnar 

fler timmar på sociala medier också konsumerar statussymboler i högre grad som 

influencers marknadsför. Med en sambandsanalys kunde vi konstatera att det inte fanns 

några signifikanta samband mellan antal spenderade timmar på diverse sociala medier 

och benägenhet att konsumera varor som influencers rekommenderar (se bilaga B, tabell 

1). Gymnasietjejer som spenderar fler timmar på sociala medier konsumerar inte 

statussymboler i högre utsträckning än de som ägnar färre timmar på sociala medier. 

Utifrån detta resultat kan vi därmed fastslå att influencers marknadsföring i sig inte 

direkt påverkar gymnasietjejer att konsumera ju mer timmar de ägnar åt sociala medier. 

 

6.3 Det ekonomiska kapitalet påverkar konsumtionen 

En av våra frågeställningar lyder: ”Finns det något samband mellan influencers 

marknadsföring och gymnasietjejers konsumtion av statussymboler samt går det att se 

några klassaspekter på det?”. Utifrån tabell 2, på nästgående sida, kan vi fastslå att det 

skiljer sig mellan gymnasietjejernas ekonomiska kapital och deras benägenhet att 

konsumera statussymboler som influencers rekommenderar utifrån deras ekonomiska 

kapital. De respondenter som uppger att de har “Dålig ekonomi” har mellan 0 - 699 

kronor att röra sig med under en vanlig månad. Utifrån den gruppen och deras 

ekonomiska förutsättningar kan vi fastslå att gruppen har ett lågt ekonomiskt kapital och 

därmed kan vi delvis anta att gruppen tillhör en lägre samhällsklass. Deras låga 

ekonomiska kapital kan förklara varför dessa uppger att de inte brukar konsumera 

statussymboler som influencers rekommenderar. 
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Den gruppen som har uppgett att de som har “God ekonomi” har mellan 700 - 1499 

kronor att röra sig med varje månad. Den grupp som har “Väldigt god ekonomi” har 

uppgett att dessa har 1500 kronor eller mer att röra sig med varje månad. Enligt tabellen 

kan vi utläsa att de med “God ekonomi” i högre utsträckning brukar konsumera 

statussymboler som influencers rekommenderar. Majoriteten av de som tillhör gruppen 

“Väldigt god ekonomi” uppger att dessa inte brukar konsumera statussymboler som 

influencers rekommenderar. De respondenter som har “God ekonomi” har ett lägre 

ekonomiskt kapital jämförelsevis med de med “Väldigt god ekonomi” men konsumerar i 

högre grad statussymboler. Vi kan konstatera att de med “God ekonomi” har 

studiebidraget som källan till deras ekonomiska kapital och eventuella extra-pengar som 

föräldrar ger. Som påpekats ovan har vi bara variabeln ekonomiskt kapital att tillgå när 

vi diskuterar respondenternas klasstillhörighet, och det enda vi då kan säga är att 

gruppen med “God ekonomi” konsumerar i högre utsträckning varor som 

rekommenderas av influencers. Samtidigt kan vi inte heller med full säkerhet fastslå att 

gruppen med “Väldig god ekonomi” får mer pengar av sina föräldrar eftersom dessa kan 

tänkas tillhöra en högre klass samt att de likaväl kan ha ett jobb vid sidan av studierna. 

 

Utifrån Bourdieus teori är det rimligen så att individer inom alla fält ägnar sig åt att 

försöka tillskaffa sig resurser och innehav som är högt värderat inom fältet för att sedan 

få en högre position inom det (Broady 1991:271). Inom konsumentfältet för 

gymnasietjejerna, är de aktuella statussymbolerna högt värderade (se 2.1 

Begreppsdefinition).  

  Vad för typ av ekonomi har 

du? 

  

 

Totalt 

 

 

Antal Jag brukar köpa 

varor som 

influencers 

rekommenderar 

på sina sociala 

medier 

 Dålig 

ekonomi 

God ekonomi Väldigt god 

ekonomi 

Instämmer 20 54 31,4 38,6 61 

Instämmer 

inte 

80 46 68,6 61,4 97 

 Totalt 100 100 100 100 158 

Kommentar: sambandet mellan respondentens ekonomi och om respondenten brukar köpa varor som 

influencers rekommenderar har ett totalt Chi-2 värde på 11,446, p <0,003 och är därmed statistiskt 

signifikant. Inget bortfall på någon av variablerna. 

 

Tabell 2: Korstabellsanalys av mellan respondentens ekonomi och om respondenten brukar köpa varor 

som influencers rekommenderar. Kolumnprocent. 
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Eftersom individer med lägre ekonomiskt kapital enligt Bourdieu, har sämre resurser i 

termer av deras habitus, kan vi rimligtvis se att våra respondenter i gruppen “Dålig 

ekonomi” vänder sig till influencers i mindre utsträckning för att kunna identifiera vad 

som är statusgivande inom konsumentfältet (Broady 1991).  Möjligtvis finns det ett 

samband mellan avsaknaden av ekonomiskt kapital med möjligheten att konsumera i 

den här kategorin. Gruppen med “God ekonomi” konstaterar vi har ett lägre 

kapitalinnehav i jämförelse med gruppen “Väldigt god ekonomi” och därmed ett annat 

habitus, i detta fall att de konsumerar statussymboler i större omfattning på grund av 

rekommendationer av influencers på sociala medier. Gruppen med “Väldigt god 

ekonomi” kan beskrivas som att de har ett högre kapitalinnehav, vilket i sin tur påverkar 

deras habitus till att inte konsumera statussymboler som influencers rekommenderar. 

Skillnaderna kan förklaras med att gruppen med “Väldigt god ekonomi” redan har bra 

resurser nog i termer av deras habitus som gör att dessa på förhand vet vad som är 

statusgivande inom konsumentfältet och blir därmed inte lika influerade av influencers. 

 

Att det delvis visade sig finnas ett samband mellan respondenternas ekonomiska kapital 

och deras benägenhet till att konsumera statussymboler som influencers rekommenderar 

fann vi intressant. Därför gjorde vi en multivariat analys av variablerna “Min egen 

ekonomi”, “Jag brukar köpa statussymboler som influencers rekommenderar” och “Jag 

har möjlighet att få pengar av mina föräldrar” (se bilaga B, tabell 5). P-värdet för den 

första tabellen, där respondenter har svarat “Instämmer” på frågan om de brukar köpa 

varor som influencers marknadsfört, är 0,063 vilket innebär att det inte är statistiskt 

signifikant. Variabeln “Jag har möjlighet att få pengar av mina föräldrar” valde vi att 

ha med i den multivariata analysen eftersom vi ville se om respondenternas egen 

ekonomi hade något samband mellan familjens ekonomi och om de brukar konsumera 

statussymboler som influencers marknadsför. Gruppen med “Dålig ekonomi” har sämre 

möjligheter till att få extra pengar av sina föräldrar samtidigt som de i mindre 

utsträckning konsumerar varor som influencers rekommenderar. De med “God 

ekonomi” har en större möjlighet att få mer pengar av sina föräldrar, samtidigt som att 

de i större omfattning konsumerar dessa varor. De som har “Väldigt god ekonomi” har 

allra mest tillgång till att få låna pengar från föräldrar vid behov, men trots sin stabila 

ekonomiska trygghet konsumerar majoriteten inte varorna som influencers 

rekommenderar.  



  
 

29 

Det vittnar om en konsumtionskultur som agerar olika i relation till individens 

ekonomiska kapital, där den med ett svagt kapital inte kan konsumera på grund av 

ekonomin. Medan majoriteten av individer med en “God ekonomi” konsumerar mest för 

att inneha statussymboler, mest troligen för att införskaffa sig en högre position inom 

konsumentfältet. De med “Väldigt god ekonomi” blir inte påverkade av 

marknadsföringen från influencers då de givet deras habitus redan har en insikt i vilka 

varor ses som statusgivande inom konsumentfältet och därmed konsumerar mindre som 

ett resultat av de influencers de följer på sociala medier (se bilaga B, tabell 2). 

 

6.4 Konsumtionskulturen starkt förankrad i alla samhällsklasser 

Nedanstående tabell påvisar att det inte finns något statistiskt signifikant samband 

mellan gymnasietjejernas ekonomiska kapital och viljan att konsumera mer 

statussymboler då chi2-testet gav p-värdet 0,365. Det här vittnar om att oberoende av 

respondenternas ekonomiska kapital uppger en majoritet att de vill konsumera mer, 

vilket talar om en stark konsumtionskultur som är förankrad i både lägre såväl som 

högre samhällsklasser. Det är möjligt att problematisera Bourdieus teori kring att 

individers habitus är förankrat i deras konsumtionsvanor, i relation till vårt resultat då 

det visade sig att oberoende av respondenternas klasstillhörighet ville majoriteten 

konsumera mer statussymboler än vad man har råd med (Broady 1991:228f). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utifrån Bourdieus teori hade det varit mer rimligt att den grupp individer med högt 

ekonomiskt kapital istället hade uppgett att dessa inte vill konsumera mer 

statussymboler, eftersom det nu istället innebär att de med lågt kapitalinnehav och de 

  Respondentens ekonomi  

 

Totalt 

 

 

Antal Respondenten 

skulle vilja 

handla mer 

än vad denne 

kan/har råd 

med 

 Dålig 

ekonomi 

God 

ekonomi 

Väldigt 

god 

ekonomi 

Instämmer 96 85,7 85,7 87,3 138 

Instämmer 

inte 

4 14,3 14,3 12,7 20 

 Totalt 100 100 100 100 158 

Tabell 5: Korstabellsanalys av respondentens ekonomi respektive om respondenten skulle vilja handla mer än vad 

denne har kan/har råd med. Kolumnprocent. 

 

Kommentar: sambandet mellan respondentens ekonomi och om respondenten skulle vilja handla mer än vad denne 

har kan/har råd med har ett totalt Chi-2 värde på 2,014, p <0,365 och är därmed inte statistiskt signifikant. Inget 

bortfall på någon av variablerna. 
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med högt kapitalinnehav har samma habitus i tal om konsumtionsvanor (Broady 

1991:228f). Det är möjligt då att säga Baumans (2008) tanke kring de tre känslor som 

individer påverkas av från konsumtionssamhället kan kopplas till våra respondenters 

vilja att tillfredsställa deras konsumtionsbegär då de som konsumenter aldrig blir riktigt 

nöjda. Gymnasietjejerna oavsett klasstillhörighet vill ständigt ha nya samt förbättrade 

produkter då de skulle tillfredsställa deras jakt på status och social acceptans från 

omgivningen. 

 

6.5 Synen på statussymboler påverkas av genusnormer 

Enligt Bourdieu har individer med olika kapitalinnehav olika typer av habitus. 

Skillnaderna i habitus kan således identifieras som skillnader i individers 

konsumtionsvanor. Individer med högre kapitalinnehav kan antas besitta ett habitus som 

innebär att dessa har lättare att identifiera vad som är högt värderat (Broady 1991:228f). 

Vi har därmed ämnat att undersöka detta med hjälp av att fråga respondenterna vilka av 

statussymbolerna de anser vara status givande och vilken eller vilka statussymboler 

dessa har konsumerat de senaste tre månaderna. Enligt tabellerna (se bilaga B, 

tabellerna 6–11) visar det sig att Bourdieus teori inte överensstämmer med vårt resultat. 

Tabellerna visar på att det inte finns något statistiskt signifikant samband mellan 

ekonomiskt kapital och synen på vilka statussymboler som är statusgivande. Sedermera 

vittnar tabellerna om att gymnasietjejerna oberoende av deras ekonomiska kapital skiljer 

sig inte deras habitus åt utan de konsumerar samma form av statussymboler. Ett 

intressant faktum som vi kan utläsa från tabellerna är att de statussymboler som ansågs 

vara högt värderade och som konsumeras mest var; kläder och skor, hygienprodukter 

och kosmetika samt accessoarer. De övriga statussymbolerna; tekniska prylar, nöjen 

samt resor värderas inte lika högt i termer av status och konsumeras inte heller i lika 

hög utsträckning. De statussymboler som konsumeras allra mest och anses ge allra mest 

status är materiella ting som har gemensamt att de är kopplade till utseendet. Vår 

tolkning av tabellen utifrån ett genusperspektiv i samspel med Bourdieus teori kring fält 

och habitus är att det inom konsumentfältet är högt värderat med statussymboler som 

kan förstås med hjälp av att vara mån om utseendet, som i sin tur är en praktik ur ett 

genusperspektiv är någonting som kvinnor främst ägnar sig åt. Oberoende av 

kapitalinnehav påverkas inte respondenternas habitus då alla konsumerar samma 

statussymboler.  
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Det som i vår studie istället är avgörande och genomsyrar respondenternas habitus i 

termer av konsumtionsvanor är normer om kvinnlighet, att kvinnor skall vara måna om 

sitt utseende (Connell & Pearse 2015:59f). Inom detta specifika konsumentfält kan vi 

därmed anta att det som är högt värderat inom fältet är just statussymboler som är 

kopplade till utseende. Visserligen kan vi inte med största säkerhet fastslå att 

gymnasietjejers habitus berörs av normer om kvinnlighet eftersom vi endast undersökt 

kvinnor och inte mäns konsumtion av statussymboler. Resultatet för tankarna till 

Moeran & Skov (2013) och deras studie kring hur japanska kvinnor är den grupp i 

landet som konsumerar allra mest, eftersom det i japansk media florerar stereotypa 

porträtteringar av feminina kvinnor. Att gymnasietjejer konsumerar statussymboler som 

är kopplade till utseende kan förstås gentemot att den gruppen i hög grad använder sig 

av sociala medier. Inte minst kan deras konsumtionsvanor och syn på kvinnlighet 

påverkas av alla de kvinnliga influencers som rekommenderar statussymboler som är 

kopplade till utseende och normer om kvinnlighet. 

 

6.6 Kända märken och dess betydelse 

Nedanstående tabell påvisar att det finns ett signifikant samband mellan gymnasietjejers 

ekonomiska kapital och synen på om det är viktigt med kända märken på 

statussymboler som de konsumerar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utifrån Bourdieu skiljer sig habitus åt i termer av konsumtionsvanor hos individer med 

olika kapitalinnehav: det vill säga klassbakgrund, vilket inte är fallet här (Broady 

1991:228f). Som bekant har istället respondenterna visat sig ha en enhetlig syn på vad 

som är statusgivande samt att dessa konsumerar samma statussymboler trots att 

  Respondentens ekonomi  

 

Totalt 

 

 

Antal Respondenten 

tycker det är 

viktigt med 

kända märken 

på varor som 

hon köper 

 Dålig 

ekonomi 

God 

ekonomi 

Väldigt god 

ekonomi 

Instämmer 20 46 30 34,8 55 

Instämmer 

inte 

80 54 70 65,2 103 

 Totalt 100 100 100 100 158 

Tabell 12: Korstabellsanalys av respondentens ekonomi respektive om respondenten tycker det är viktigt med 

kända märken på varor som hon köper. Kolumnprocent. 

 

Kommentar: sambandet mellan respondentens ekonomi och om respondenten tycker det är viktigt med kända märken 

på varor som hon köper har ett totalt Chi-2 värde på 6,626, p <0,036 och är därmed statistiskt signifikant. Inget 

bortfall på någon av variablerna. 
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gymnasietjejerna enligt Bourdieu har olika habitus (se avsnitt 6.4). Det som istället 

verkar vara statusgivande inom detta specifika konsumentfält verkar istället vara just: 

kläder och skor, hygienprodukter och kosmetika samt accessoarer. Kända märken på 

statussymboler verkar inte anses vara högt värderat inom konsumentfältet.  

 

Samtidigt kan vi utifrån tabellen utläsa att nästan hälften, 46 procent, av de respondenter 

som tillhör gruppen “God ekonomi” uppger att det är viktigt med kända märken på 

statussymboler. Med detta tolkar vi ur bourdiueansk mening som att den gruppen som 

vi antar kan kategoriseras in i en lägre samhällsklass i termer av kapitalinnehav, 

jämförelsevis med gruppen “Väldigt god ekonomi”. Därmed har svårigheter att 

identifiera vad som anses vara högt värderat inom konsumentfältet där alla gemensamt 

strider om högt värderade materiella innehav för att få en högre position inom fältet 

(Broady 1991:271). Av tabellen kan vi utläsa att gruppen skiljer sig åt i termer av 

habitus, vi tolkar det som att dessa på grund av deras lägre kapitalinnehav har 

svårigheter att identifiera vad som är högt värderat inom fältet. På så sätt kan vi förstå 

varför den kategorin skiljer sig åt i termer av habitus. De som anser det vara viktigt med 

kända märken på statussymboler har inte, givet deras kapitalinnehav och därmed 

habitus, resurser nog att identifiera vad som anses vara högt värderat inom fältet. De 

som inom samma grupp har samma kapitalinnehav skiljer sig dock åt i termer av 

habitus då dessa inte anser det är viktigt med kända märken på statussymboler. Denna 

tolkning hjälper oss också att förstå den delen av analysen där det framkom att gruppen 

“God ekonomi” var den grupp som i högsta grad konsumerade statussymboler som 

rekommenderades av influencers. Ur Bourdeiansk mening utgår vi från att individer 

med samma klassbakgrund har likartade habitus, vilket gör det intressant att 46 procent 

av respondenterna med ”God ekonomi” uppger att det är viktigt med kända märken på 

statussymboler medan 54 procent med samma ekonomiska förutsättningar uppger att 

det inte är viktigt. Utifrån Bourdieus teori kan det säga oss att det ekonomiska kapitalet 

kan vara otillräckligt för att uttala sig om klasstillhörighet, eftersom vissa respondenter 

som kategoriserats in i gruppen ”God ekonomi” egentligen kan klassificeras till en 

högre samhällsklass. Denna tankegång kan hjälpa oss att tolka skillnader i ”God 

ekonomi” och dess habitus. Hälften av gruppen som inte anser det vara viktigt med 

kända märken kan antas tillhöra en högre samhällsklass då dessa kan ha ett likvärdigt 

habitus med gruppen som har ”Väldigt god ekonomi” vilket i sin tur skulle hjälpa oss att 

förstå deras likvärdiga syn på statussymboler med kända märken (Broady 1991). 
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Respondenterna som tillhör gruppen “Dålig ekonomi” och har ett litet ekonomiskt 

kapital och där uppgav majoriteten att det inte är viktigt med kända märken på 

statussymboler. Vi tolkar detta som att gruppen på grund av deras låga ekonomiska 

kapital värdesätter själva statussymbolerna högt eftersom dessa inte har möjlighet att 

ägna sig åt konsumtion i högre utsträckning jämfört med de andra grupper med en 

starkare ekonomisk situation. Men att kända märken inte anses vara en viktig aspekt i 

deras konsumtion då de har en mindre ekonomisk frihet. Viktigt är återigen påpeka att 

gruppen med “Dålig ekonomi” inte var särskilt stor och därmed bör kolumnprocenten 

tolkas med en viss snedfördelning i åtanke (se avsnitt 6.1). Hade gruppen varit större 

och fler hade svarat är det möjligt att fler hade uppgett att det är viktigt med kända 

märken på statussymboler. Det här talar om att gymnasietjejer som är ekonomiskt 

utsatta i Sverige kan vara en minoritet på grund av att de flesta är berättigade till ett 

studiebidrag. Vilket då i sin tur hade kunnat tolkas på samma sätt som den delen av 

gruppen “God ekonomi” som på grund av deras kapitalinnehav och habitus anser att det 

är viktigt med kända märken på statussymboler trots att kända märken inte är högt 

värderat inom konsumentfältet men att gruppen givet deras sämre resurser av kapital 

och habitus har svårigheter att identifiera vad som är högt värderat inom 

konsumentfältet. 
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7 Slutsatser 
För att återkoppla till första frågeställningen, visar vår studie att det finns ett samband 

mellan klasstillhörighet och benägenheten att konsumera statussymboler som 

influencers marknadsför. De tillhörandes en lägre samhällsklass blir i högre grad 

inspirerade av influencers än de tillhörande en högre, i tal om konsumtion av de 

statussymboler som marknadsförs av influencers. Det förklaras med att 

gymnasietjejerna tillhörande en lägre samhällsklass har svårt att identifiera vad som är 

högt värderat och statusgivande inom konsumentfältet där dessa befinner sig. Därmed 

tar de hjälp av influencers för att kunna tillskaffa sig “rätt” varor som ska ge dem en 

högre position inom fältet. Gymnasietjejerna som tillhör en högre samhällsklass är inte 

lika benägna att influeras av influencers rekommendationer och konsumerar därför i 

mindre utsträckning dessa varor jämförelsevis med gymnasietjejer i en lägre 

samhällsklass. Det vittnar om att de gymnasietjejer som innehar ett högre ekonomiskt 

kapital givet deras habitus redan har en insikt i vilka varor som ses som statusgivande 

inom konsumentfältet, och därför inte tar “hjälp” av influencers för att komma 

underfund med detta. 

 

För att besvara den andra frågeställningen visar vår studie att det inte finns något direkt 

samband mellan synen på statussymboler, i tal om status, oberoende av gymnasietjejers 

klasstillhörighet har dessa en likvärdig syn på statussymboler. Det finns en enhetlig syn 

på vad som är statusgivande inom konsumtionsfältet som de befinner sig i, vilket kan 

förklaras med att de varor som ses som statusgivande finns tillgängligt för dem, 

oberoende av deras ekonomiska kapital och position på fältet. Därmed kan Bourdieus 

teori kring individers olika kapitalinnehav som påverkar deras habitus inte till fullo 

förklara vår studies utfall och respondenters konsumtionsvanor. Det finns ett samband 

kring individer med olika ekonomiska kapital och benägenheten att bli influerad av 

influencers, men synen på och konsumtionen av statussymboler skiljer sig inte åt 

beroende av gymnasietjejernas samhällsklass. 

 

8 Diskussion 
Nedan diskuterar och reflekterar vi kring våra resultat. Vi delar upp diskussionen i tre 

kategorier som behandlar studiens resultat i relation till vår teori, den tidigare 

forskningen och ger förslag på framtida forskning. 
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8.1 Resultatet i relation till Bourdieu 

Studiens resultat påvisar att Bourdieus teori inte nödvändigtvis är möjlig att tillämpa på 

just vårt urval. Det finns inga markanta skillnader i respondenternas habitus beträffande 

deras konsumtionsvanor av statussymboler trots att dessa har olika kapitalinnehav. Vi 

anser att avsaknaden av skillnader i respondenternas konsumtionsvanor kan tänkas bero 

på att våra respondenter inte till fullo har utvecklat sina kapitalinnehav, då det kan vara 

möjligt att det inte finns stora möjligheter att genomföra distinktioner i denna grupp. 

Det på grund av att de varor som anses ha status kan likväl vara tillgänglig för de flesta 

gymnasietjejerna. Om vi däremot hade upptäckt att exempelvis resor eller andra varor 

som är väldigt dyra hade varit fördelade olika mellan de ekonomiska grupperna, blir det 

rimligare att tala om skillnader då sådana varor inte återfinns inom samma 

konsumtentfält för alla gymnasietjejer. Vårt resultat pekar på att de flesta respondenter i 

vår studie ligger inom samma position inom konsumentfältet, trots att de har olika 

kapitalinnehav. Vi kan då spekulera om att Bourdieu hade varit mer tillämpbar om vårt 

urval istället hade bestått av äldre individer som i högre grad har utvecklat sina 

kapitalinnehav, bland annat i termer av att dessa kan tänkas ha en akademisk examen 

samt ett arbete och därmed är det lättare att identifiera skillnader i kapitalinnehav. Men 

även att individerna kan tänkas tillhöra olika former av konsumentfält, eftersom alla 

konsumtionsvaror inte alltid är tillgängliga för alla. Skillnaderna i kapitalinnehav bland 

äldre individer tror vi hade gjort det lättare att upptäcka distinktioner i habitus i tal om 

synen på vilka varor som är statusgivande och på vilket sätt detta påverkar deras 

konsumtionsbeteende. Visserligen anser vi Bourdieus teori vara lämplig för att förstå 

och förklara skillnaderna i sambanden mellan gymnasietjejers konsumtion som 

inspireras av influencers. Att lägre samhällsklasser på grund av deras habitus har 

svårigheter att identifiera vad som är högt värderat inom konsumentfältet och därför 

påverkas dessa i högre grad av influencers. Förvisso hade det dock krävts en större 

andel respondenter med “Dålig ekonomi” för att vi till fullo ska kunna fastslå att lägre 

samhällsklasser och deras konsumtionsvanor har ett samband med marknadsföringen av 

influencers. 

 

Vi vill även kritisera oss själva i relation till Bourdieus teori, såhär i efterhand undrar vi 

hur resultatet hade sett ut om vi hade ställt ännu mer konkreta frågor kring 

statussymboler. Vi tror att vi hade kunnat få en bättre bild samt identifierat större 

skiljaktigheter i respondenternas habitus om vi exempelvis hade ställt attitydfrågor 
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kring vilka klädbutiker individen helst handlar från. Vi anser även att vi borde ha 

operationaliserat symboliskt kapital till fler enkätfrågor eftersom det ekonomiska 

kapitalet inte alltid kan säga oss något om individers klasstillhörighet. Det är även 

viktigt att understryka vikten av antalet respondenter och hur detta påverkar resultatet i 

studie. Vi tror att vi hade fått fram andra resultat om vi hade haft fler respondenter som 

besvarade enkäten. De respondenter som kategoriseras in i gruppen “Dålig ekonomi” 

var liten och underrepresenterade vilket vi tror kan ha haft en inverkan på analyser i 

SPSS och därmed resultatet. Exempelvis att denna grupp egentligen anser det vara 

viktigt med kända märken på statussymboler men att de som anser detta blev 

underrepresenterade (se avsnitt 6.5). Det kan även tala om att gymnasieungdomar i 

Sverige idag är i lägre grad ekonomiskt utsatta då de är berättigade till studiebidrag från 

staten (CSN 2017). Givet att de inte har ogiltig frånvaro där bidraget eventuellt har 

dragits in eller att de lever i en familj där ekonomin är begränsad, vilket påverkar deras 

möjlighet att inneha bidraget själva. Det är även viktigt att vidare ifrågasätta studiens 

resultat i relation till vårt kvantitativa metodval som är av tvärsnittsnatur. Vilket innebär 

att målpopulationen undersökts vid ett givet tillfälle, för att verkligen kunna fastslå 

studiens resultat och dess samband bör variablerna prövas gentemot varandra inom 

förslagsvis framtida forskning. Eftersom tvärsnittsstudier kan medföra risk för så 

kallade skensamband (Sörensen & Olsson 2011:196). 

 

8.2 Vårt resultat kontra den tidigare forskningen 

Tidigare forskning kring influencers som marknadsföringsknep framhäver att 

influencers är synliga på sociala medier då dessa marknadsför sig själva och olika varor 

från företag (De Veirman 2017). Vårt resultat påvisar att alla våra respondenter dagligen 

kommer i kontakt med influencers via sociala medier fast i varierande omfattning, vissa 

mer och andra mindre. Eftersom influencers försörjer sig själva genom att marknadsföra 

olika varor från företag via sociala medier går att anta att de individer som ägnar mer 

timmar på sociala medier konsumerar mer av de varor som influencers marknadsför och 

rekommenderar.  

 

Vår studie pekar dock på att det inte verkar finns något samband mellan antal spenderat 

timmar på sociala medier samt om individen brukar konsumera statussymboler som 

influencers rekommenderar. Sedermera visar vår studie i relation till tidigare forskning 

att konsumenter inte influeras av influencers i särskilt hög utsträckning.  
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Vår spontana tanke utifrån tidigare forskning är att influencers som 

marknadsföringsfenomen kommer att växa och utvecklas i framtiden. Intressant hade 

det varit att undersöka vårt urval i relation till en äldre åldersgrupp som etablerat sig på 

arbetsmarknaden. Visserligen tillhör vårt urval den åldersgrupp som i högst utsträckning 

använder sociala medier och kunde därför tänkas påverkas av i högre grad av 

influencers. I vårt resultat fann vi att de gymnasietjejer som tillhör en lägre 

samhällsklass i högre grad brukar konsumera det som influencers rekommenderar, 

eftersom gruppen har sämre resurser att identifiera vad som är högt värderat. Samtidigt 

är gymnasieåldern en kritisk period där vi antar att det är viktigt att inte skilja sig från 

normen för mycket eftersom det kan uppfattas som negativt för självidentiteten. Att inte 

vilja skilja sig från normer tror vi kan återspeglas i gymnasietjejers liknande 

konsumtionsvanor. Vi antar att äldre individer oberoende av kapitalinnehav och habitus 

har utvecklat sina konsumtionsvanor och dels känner sig tryggare i dem än vad yngre 

konsumenter kan tänkas göra. Då vi tror att yngre individer befinner sig i en mer kritisk 

punkt i livet där det är viktigare att framställa sig själv på ett visst och ett önskvärt sätt.  

 

Med avstamp i tidigare forskning kan vi visserligen inte fastslå att äldre individer inte är 

måna om att framställa sig själva på ett önskvärt sätt utifrån deras konsumtionsvanor. 

Tidigare forskning kring konsumtion betonar att individer konsumerar i syfte att 

framställa sig själva på ett önskvärt sätt, beroende på vad individen konsumerar kommer 

hen att förknippas med varan, oberoende av individens ålder (Bengtsson & Östberg 

2006; Kleine m.fl. 1993:209f). Att individer konsumerar i syfte att framställa sig själva 

på ett önskvärt sätt kan dels också förklara varför våra respondenter konsumerar 

statussymboler som är kopplade till utseende. Det är viktigt och önskvärt att framställa 

sig själv som kvinnlig och mån om sitt utseende och därmed påverkar genusnormer om 

kvinnlighet gymnasietjejerna. Vidare betonar även Bengtsson & Östberg (2006) att 

märken är en väsentlig komponent i tal om individers konsumtionsvanor, då individer 

många gånger väljer att konsumera varor med märken de vill förknippas med. Vår 

studie talar istället för motsatsen, att respondenterna istället menar på att kända märken 

på statussymboler inte alls är väsentligt, det verkar istället som att det är själva 

innehaven av statussymbolerna i sig som är väsentliga. Det här kan vi sedermera förstå i 

termer av att gymnasietjejer har ett lägre ekonomiskt kapital än äldre individer och 

därmed ofta sämre förutsättningar att kunna konsumera statussymboler med kända 

märken.  
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Deras kapitalinnehav kan ses som orsaken till att kända märken är lågt värderade inom 

deras konsumentfält. Hade vårt urval istället bestått av äldre individer tror vi att kända 

märken hade varit högt värderat inom deras konsumentfält eftersom de skulle ha ett 

högre kapitalinnehav. I likhet med Bauman (2008) som talar om att vi lever i ett 

konsumtionssamhälle där individer aldrig blir nöjda utan endast vill konsumera mer kan 

vi även i vår studie fastslå att våra respondenter skulle vilja konsumera statussymboler i 

högre grad. 

 

8.3 Förslag på framtida forskning 

Vi upplever att vi uppfyllt vårt syfte som handlade om att vi ville bidra med ett 

sociologiskt perspektiv hur influencers marknadsföring och individers 

konsumtionsvanor sammanhänger, givet deras klassbakgrund. Även om vi till fullo inte 

har kunnat uttala oss om respondenternas klassbakgrund har vi fortfarande kunnat se 

skillnader i hur hög grad dessa påverkas av influencers. Utifrån den kritik vi har riktat 

mot oss själva vill vi även ge förslag på vad framtida forskning inom ämnesvalet kan 

tänka på. I resultatet upptäckte vi att respondenterna oberoende av deras kapitalinnehav 

konsumerar samma statussymboler som alla är kopplade till utseende. Det här resultatet 

tror vi inte är slump då kvinnor utifrån teorier om genusnormer är måna om sitt 

utseende. Framtida forskning bör därför inkludera män i urvalet för att undersöka vad 

dessa anser vara statusgivande och vad dessa konsumerar allra mest och om deras 

konsumtionsvanor på något sätt är förankrade till normer om maskulinitet. Samtidigt 

har vi en tanke kring att gymnasietjejerna inte ansåg exempelvis tekniska prylar vara 

statusgivande eftersom det idag kan uppfattas som en norm att inneha exempelvis en 

mobiltelefon, samt att det idag är lättillgängligt att äga den senaste mobiltelefonen 

oberoende av ekonomiskt kapital. Vi anser även att framtida forskning bör satsa på ett 

stort antal respondenter eftersom det är avgörande och en viktig komponent för varje 

kvantitativ studies resultat. Vårt resultat påvisar att det inte direkt finns något samband 

mellan influencers marknadsföring och gymnasietjejers konsumtionsvanor av 

statussymboler i särskilt hög grad, med undantag för tjejer tillhörandes lägre 

samhällsklasser. Hade vi haft ett större antal respondenter med en lägre klasstillhörighet 

tror vi att våra analyser i SPSS eventuellt hade påvisat ett tydligare samband att denna 

grupp påverkas i högre grad av influencers marknadsföring av statussymboler på sociala 

medier. Eftersom vår studie är av tvärsnittskaraktär har vi endast kunnat uttala oss om 

samband mellan vissa olika variabler.  
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Framtida forskning bör undersöka och fördjupa sig i vilka orsaker som ligger till grund 

för att vissa grupper är mer benägna att påverkas av influencers än vad andra är. 
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Bilagor 

Bilaga A Enkäten 

 

Konsumtion och sociala medier 
Vi är två studenter som just nu går tredje året på sociologiprogrammet vid Linnéuniversitetet i 
Växjö och vi håller för närvarande på att skriva vår C-uppsats. Den här enkätstudien kommer 
handla om din erfarenhet kring konsumtion och påverkan från sociala medier. 
Din medverkan är givetvis frivillig, men dina svar är viktiga för oss så att vi kan få tillförlitliga och 
användbara resultat som underlag till vår uppsats. De svar och uppgifter du lämnar är anonyma 
och kommer endast att användas till just vår C-uppsats. Vi som har konstruerat enkäten är de 
enda som kommer ha tillgång till dina anonyma svar. 
 
Om du har frågor rörande enkäten eller om vår C-uppsats, är du välkommen att höra av dig till 
någon av oss. Kontaktuppgifter finns här nedan. 
 
Ermina Hamzic 
eh222zn@student.lnu.se 
 
Selma Paic 
sp222ne@student.lnu.se 

 
Om din konsumtion 
Här kommer frågor kring dina erfarenheter av konsumtion och om varor/tjänster som du anser 
ha 
status. 
 
1. Vilka av de följande har du köpt de senaste tre månaderna? 
 

• Tekniska prylar (ex. dator, surfplatta, mobil etc.) 

• Nöjen (ex. bio, nöjesevenemang, uteliv, museum etc.) 

• Resor (inom och utanför Sverige) 

• Kläder och skor 

• Accessoarer (klockor, väskor, smycken etc.) 

• Hygienprodukter och kosmetika (parfym, skönhetsprodukter etc.) 
 
 
 
2. Rangordna vilka av nedanstående saker innebär mest status för dig 

 
 
3. Skulle du vilja handla mer än vad du kan/har råd med? 
 

• Instämmer helt 

mailto:sp222ne@student.lnu.se


  
 

II 

• Instämmer delvis 

• Varken eller 

• Instämmer inte riktigt 

• Instämmer inte alls 
 

4. Är det viktigt med kända märken på varor/tjänster du köper? 
 

• Instämmer helt 

• Instämmer delvis 

• Varken eller 

• Instämmer inte riktigt 

• Instämmer inte alls 

 
Sociala medier och influencers 
Här kommer frågor kring din användning av sociala medier men även frågor kring påverkan av 
influencers. Med influencers menar vi sociala medie-profiler som bland annat är Therese 
Lindgren, Kenza, Thomas Sekelius, Blondinbella, Jocke & Jonna och Clara Henry etc. 
 
5. Vilken eller vilka av följande sociala medier använder du dig av? 
 

• Facebook 

• Instagram 

• Snapchat 

• Twitter 

• YouTube 

• Använder inte sociala medier 
 
6. Cirka hur många timmar per dag ägnar du dig åt sociala medier? 
 

• 1 - 2 timmar 

• 3 - 4 timmar 

• 5 - 6 timmar 

• 7 - 8 timmar 

• 9 – 10 timmar 

• 11 - -> timmar 

• Använder inte sociala medier 
 

Svara på följande påståenden 
De följande påståenden nedför handlar om din konsumtion och influencers. 
 
7. Jag brukar köpa varor/tjänster som influencers rekommenderar på sina sociala medier 
Med varor menar vi: Tekniska prylar, Nöjen, Resor, Kläder och skor, Accessoarer, 
Hygienprodukter. 
 

• Instämmer helt 

• Instämmer delvis 

• Varken eller 

• Instämmer inte riktigt 

• Instämmer inte alls 
 
8. Jag skulle vilja köpa varor/tjänster som influencers rekommenderar på sina sociala medier 
Om du svarade 'Instämmer helt' eller 'Instämmer delvis' på föregående fråga, kan du hoppa 
över till nästa fråga. 
 

• Instämmer helt 

• Instämmer delvis 

• Varken eller 

• Instämmer inte riktigt 



  
 

III 

• Instämmer inte alls 
 
9. Det är viktigt för mig att ha varor/tjänster som mina vänner och influencers har, som jag 
följer på sociala medier 
 

• Instämmer helt 

• Instämmer delvis 

• Varken eller 

• Instämmer inte riktigt 

• Instämmer inte alls 
 
10. Jag har under de senaste tre månaderna köpt en vara/tjänst som influencers 
rekommenderat, fastän jag inte haft råd 
 

• Instämmer helt 

• Instämmer delvis 

• Varken eller 

• Instämmer inte riktigt 

• Instämmer inte alls 
 
11. Jag har under de senaste tre månaderna köpt en vara/tjänst som influencers 
rekommenderat, fastän jag inte har behövt den 
 

• Instämmer helt 

• Instämmer delvis 

• Varken eller 

• Instämmer inte riktigt 

• Instämmer inte alls 
 

Bakgrundsfrågor 
Här kommer frågor kring dig själv och din familj. 
 
12. Vilken typ av gymnasieprogram går du? 
 

• Yrkesprogram (ex. Bygg, Fordon, Hotell och Turism, Restaurang och Livsmedel etc.) 

• Högskoleförberedande program (ex. Teknik, Natur, Samhäll, Ekonomi etc.) 

• Annat 
 
13. Hur bor du? 
 

• I hyreslägenhet (en lägenhet man hyr men inte äger) 

• I bostadsrätt (en lägenhet man äger) 

• I radhus 

• I villa/gård 
 
14. Har du under de tre senaste månaderna haft tillgång till egna pengar? 

• Ja 

• Nej 

• Vill ej ange 
 
15. Totalt sett, hur mycket egna pengar har du att röra dig med varje månad? 
 

• Under 100 kr per månad 

• 100 – 399 kr/mån 

• 400 – 699 kr/mån 

• 700 – 999 kr/mån 

• 1 000 – 1 499 kr/mån 

• 1 500 – 1 999 kr/mån 

• 2 000 - 2 499 kr/mån 



  
 

IV 

• 2 500 - -> 
 

16. Kan du få mer pengar av dina föräldrar/målsman eller någon annan vuxen vid behov? 
 

• Ja, alltid 

• Ja, oftast 

• Ja, ibland 

• Ja, men sällan 

• Nej, aldrig 

• Osäker/ Vet ej 
 

17. Hur pass bra ställt ekonomiskt tycker du att din familj har det? 
 

• Mycket bra 

• Ganska bra 

• Genomsnittligt 

• Inte så bra 

• Inte alls bra 
 
18. Vilken är din förälder/målsman 1 nuvarande sysselsättning? 
 

• Arbetar 

• Studerar 

• Föräldraledig 

• Arbetslös 

• Pensionerad/förtidspensionerad 

• Sjukskriven 

• Vet ej 
 

19. Vilken är din förälder/målsman 2 nuvarande sysselsättning? 
Om du endast har en förälder/målsman kan du hoppa över den här frågan. 
 

• Arbetar 

• Studerar 

• Föräldraledig 

• Arbetslös 

• Pensionerad/förtidspensionerad 

• Sjukskriven 

• Vet ej 
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Bilaga B Korstabeller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1: Korstabellsanalys av respondentens antal ägnande timmar per dag på sociala medier 

respektive om respondenten brukar köpa varor som influencers rekommenderar. Kolumnprocent. 

 

 

 
  Antal ägnande timmar per dag på sociala 

medier 

 

 

Totalt 

 

 

Antal Jag brukar 

köpa varor som 

influencers 

rekommenderar 

på sina sociala 

medier 

 1–2 

timmar 

3–4 

timmar 

5–6 

timmar 

7–8 

timmar 

9–10 

timmar 

11 -> 

timmar 

Instämmer 33,3 30,9 39 47,6 63,6 49 38,6 61 

Instämmer 

inte 

66,7 69,1 61 52,4 36,4 60 61,4 97 

 Totalt 100 100 100 100 100 100 100 158 

Kommentar: sambandet mellan antal ägnade timmar per dag på sociala medier och om respondenten 

brukar köpa varor som influencers rekommenderar har ett totalt Chi-2 värde på 5,193, p <0,393 och är 

därmed inte statistiskt signifikant. Inget bortfall på någon av variablerna. 

 



  
 

VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4: Multivariat korstabellsanalys av respondentens ekonomi, om respondenten brukar köpa varor 

som influencers rekommenderar och om respondenten har möjlighet att få extra pengar från exempelvis 

föräldrar. Kolumnprocent. 

 

 
Respondenten 

brukar köpa 

statussymboler 

som influencers 

rekommenderar 

 Respondentens ekonomi 

Möjlighet 

till att få 

extra 

pengar 

 

Dålig 

ekonomi 

God 

ekonomi 

Väldigt 

god 

ekonomi 

Totalt Antal 

 Ja 20 58,8 72,7 60,7 37 

Instämmer Ja, men 

sällan 

60 23,5 4,5 19,7 12 

 Nej 20 17,6 22,7 19,7 12 

 Totalt 100 100 100 100 61 

 

 

 Dålig 

ekonomi 

God 

ekonomi 

Väldigt 

god 

ekonomi 

Totalt Antal 

 
Instämmer ej 

Ja 35 55,2 58,3 52,6 51 

Ja, men 

sällan 

30 13,8 16,7 18,6 18 

Nej 35 31 25 28,9 28 

Totalt 100 100 100 100 97 

Kommentar: Första delen på tabellen där respondenterna har svarat ”Instämmer” på frågan om de 

brukar köpa varor som influencers rekommenderat respektive respondentens ekonomi och deras 

möjlighet till extra pengar har ett totalt Chi-2 värde på 9,035, p <0,060 och är därmed inte statistiskt 

signifikant. Medan den andra delen på tabellen respondenterna har svarat ”Instämmer ej” på frågan om 

de brukar köpa varor som influencers rekommenderat respektive respondentens ekonomi och deras 

möjlighet till extra pengar har ett totalt Chi-2 värde på 3,930, p <0,416 och är därmed inte heller 

statistiskt signifikant. Inget bortfall på någon av variablerna. 

 

 

Tabell 6: Korstabellsanalys av hur mycket status anser respondenten ”Tekniska prylar” har respektive 

om respondenten har köpt ”Tekniska prylar” de senaste tre månaderna. Kolumnprocent. 

 

  Hur mycket status har 

”Tekniska prylar”? 

 

 

Totalt 

 

 

Antal Har du köpt 

”Tekniska prylar” 

de senaste tre 

månaderna? 

 Mycket 

status 

Ingen status 

Ja 19,1 11,7 16,1 24 

Nej 80,9 86,7 83,9 124 

 Totalt 100 100 100 148 

Kommentar: sambandet mellan hur mycket status anser respondenten ”Tekniska prylar” har respektive 

om respondenten har köpt ”Tekniska prylar” de senaste tre månaderna har ett totalt Chi-2 värde på 

2,856, p <0,240 och är därmed inte statistiskt signifikant. Totalt antal bortfall är 10 st. 
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Tabell 7: Korstabellsanalys av hur mycket status anser respondenten ”Nöjen” har respektive om 

respondenten har köpt ”Nöjen” de senaste tre månaderna. Kolumnprocent. 

 

Kommentar: sambandet mellan hur mycket status anser respondenten ”Nöjen” har respektive om 

respondenten har köpt ”Nöjen” de senaste tre månaderna har ett totalt Chi-2 värde på 4,055, p <0,132 

och är därmed inte statistiskt signifikant. Totalt antal bortfall är 9 st. 

 

  Hur mycket status har ”Nöjen”?  

 

Totalt 

 

 

Antal Har du köpt 

”Nöjen” 

de senaste tre 

månaderna? 

 Mycket status Ingen status 

Ja 78,9 65 71,5 108 

Nej 21,1 33,8 28,5 42 

 Totalt 100 100 100 150 

Tabell 8: Korstabellsanalys av hur mycket status anser respondenten ”Resor” har respektive om respondenten har 

köpt ”Resor” de senaste tre månaderna. Kolumnprocent. 

 

  Hur mycket status har ”Resor”?  

 

Totalt 

 

 

Antal Har du köpt ”Resor” 

de senaste tre 

månaderna? 

 Mycket status Ingen status 

Ja 38,5 24,1 32,9 49 

Nej 61,5 74,1 67,1 99 

 Totalt 100 100 100 148 

Kommentar: sambandet mellan hur mycket status anser respondenten ”Resor” har respektive om 

respondenten har köpt ”Resor” de senaste tre månaderna har ett totalt Chi-2 värde på 4,625, p <0,099 

och är därmed inte statistiskt signifikant. Totalt antal bortfall är 10 st. 
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Tabell 9: Korstabellsanalys av hur mycket status anser respondenten ”Kläder och skor” har respektive 

om respondenten har köpt ”Kläder och skor” de senaste tre månaderna. Kolumnprocent. 

 

  Hur mycket status har ”Kläder 

och skor”? 

 

 

Totalt 

 

 

Antal Har du köpt 

”Kläder och 

skor” de senaste 

tre månaderna? 

 Mycket status Ingen status 

Ja 89,3 71,9 85,6 131 

Nej 10,7 25 14,4 21 

 Totalt 100 100 100 152 

Kommentar: sambandet mellan hur mycket status anser respondenten ”Kläder och skor” har respektive 

om respondenten har köpt ”Kläder och skor” de senaste tre månaderna har ett totalt Chi-2 värde på 

6,342, p <0,058 och är därmed inte statistiskt signifikant. Totalt antal bortfall är 6 st. 

 

Tabell 10: Korstabellsanalys av hur mycket status anser respondenten ”Accessoarer” har respektive om 

respondenten har köpt ”Accessoarer” de senaste tre månaderna. Kolumnprocent. 

 

  Hur mycket status har 

”Accessoarer”? 

 

 

Totalt 

 

 

Antal Har du köpt 

”Accessoarer” de 

senaste tre 

månaderna? 

 Mycket status Ingen status 

Ja 56,2 38,3 49 73 

Nej 43,8 60 51 75 

 Totalt 100 100 100 148 

Kommentar: sambandet mellan hur mycket status anser respondenten ”Accessoarer” har respektive om 

respondenten har köpt ”Accessoarer” de senaste tre månaderna har ett totalt Chi-2 värde på 5,677, p 

<0,059 och är därmed inte statistiskt signifikant. Totalt antal bortfall är 10 st. 
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Tabell 11: Korstabellsanalys av hur mycket status anser respondenten ”Hygienprodukter” har 

respektive om respondenten har köpt ”Hygienprodukter” de senaste tre månaderna. Kolumnprocent. 

 

Kommentar: sambandet mellan hur mycket status anser respondenten ”Hygienprodukter” har respektive 

om respondenten har köpt ”Hygienprodukter” de senaste tre månaderna har ett totalt Chi-2 värde på 

3,863, p <0,145 och är därmed inte statistiskt signifikant. Totalt antal bortfall är 7 st. 

  Hur mycket status har 

”Hygienprodukter”? 

 

 

Totalt 

 

 

Antal Har du köpt 

”Hygienprodukter” 

de senaste tre 

månaderna? 

 Mycket status Ingen status 

Ja 79,5 67,2 74,3 133 

Nej 20,5 31,3 25,7 38 

 Totalt 100 100 100 151 


