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Sammanfattning  

Sociala medier erbjuder sina användare en makt att kontrollera andra människors 

uppfattade bild av en som individ. Vad man vill dela med sig av, och inte dela med sig 

av, är upp till en själv. Detta är nyckeln till det önskade jaget, en nyckel som denna 

studie påvisar att många av Karlstads ungdomar använder sig av. I uppvisandet av 

dessa väl utvalda delar av sig själv, ingår inte sällan en uppvisning av ägodelar och 

konsumtion. När en individ, på Instagram, publicerar en “Instastory” från sitt besök 

på stadens nyöppnade restaurang, eller en bild på sin nyinköpta glass, skickas det 

automatiskt ut symboliska betydelser. Detta är i sin tur något som varumärken och 

företag har kommit att kunna dra stor nytta av. Tillsammans med bildernas 

symboliska betydelse utsänds också kommersiella budskap. Verksamheter får på så 

sätt publicitet och ett slags reklaminnehåll sprids vidare gratis. Majoriteten 

ungdomar i studien konstateras någon gång ha publicerat kommersiellt innehåll, på 

deras sociala mediekanaler. Vidare kan man då ställa sig frågan om och hur 

ungdomarna faktiskt reflekterar kring detta, vilket således lägger grund för följande 

forskning.  

 

Genom en enkätundersökning har denna studie tagit sig an att undersöka 

ungdomars reflektioner gällande rollen som kommersiell sändare och sitt 

identitetsskapande på sociala medier. Studien har närmare bestämt behandlat 

gymnasieelever, som studerar tredje året i Karlstads kommun. Studien var dessutom 

ämnad till att mäta skillnader mellan kvinnligt och manligt kön, samt 

högskoleförberedande och yrkesförberedande utbildningar. Undersökningen baseras 

på ett teoretiskt ramverk gällande teorier och tidigare forskning om kön- och 

socioekonomiska skillnader, identitetsskapande, Word of Mouth, Visibility labour 

samt marknadsföring på sociala medier. Tidigare forskning påvisar förekommande 

skillnader mellan olika kön, vad gälla dess agerande och inställning till sociala 

medier. Genom att basera studien på detta teoretiska ramverk, kom vi fram till att 

ungdomar, allmänt, reflekterar olika gällande deras identitetsskapande på sociala 

medier. Studien fann även mönster på könsskillnader inom ämnet . Undersökningen 

visar att kvinnor och män skiljer sig i sitt identitetsskapande, samt i sin benägenhet 
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att sprida kommersiella budskap, på sociala medier. I och med sociala mediers aktiva 

närvaro i samhället, bidrar denna studie med aktuell kunskap om vilka som kan 

tänkas ta på sig den alternativa roll som kommersiell sändare.  

 

Nyckelord: Ungdomar, Sociala medier, Kommersiella budskap, Gratisarbeten  
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Abstract  

Social media offers its users a power to control other people's perceived image of who 

you are. What a individual want to share, and not share, is entirely up to the 

individual it self. This is a tool to obtain the desired self-image , and this study 

provides the information that many young people, in Karlstad, are using it. It is not 

uncommon for the display of consumption to be included in these self-presentations. 

When an individual on Instagram uploads an "Instastory" from his/hers visit on a 

newly opened restaurant, or an image of his/hers newly purchased ice cream, it 

automatically sends out symbolic meanings. This, in turn, is something that brands 

and companies have come to benefit. Along with the symbolic significance of the 

images, commercial messages are also shared. In this way, companies get publicity 

and advertising is spread free of charge. In this study we found that a majority of 

young people, at some point, have published commercial content on their social 

media channels. Furthermore, one can ask the question: what are young people’s 

actual reflections regarding this?  

 

To answer the question, a survey has been applied and this study aims to investigate 

young people's reflections regarding the role of commercial transmitter and their 

creation of identity on social media. Our research has examined third degree high 

school students in Karlstad. The study was also intended to measure differences 

between female and male sex, together with different types of educations. The study 

is based on a theoretical framework of current theories and previous research on 

gender and socio-economic differences, creation of identity, Word of Mouth, 

Visibility labour, and social media marketing. Previous research shows an existing 

difference between sexes on social media. Based on the theoretical framework, we 

came to the conclusion that young people, in general, reflect differently on their 

creation of identity on social media. Also, indications of a gender difference was 

found. The study shows differences in terms of women and men's creation of 

identity, as well as a tendency to spread commercial messages through social media. 

With the social media's active presence in society, this study contributes with new 
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up-to-date knowledge about who might take on the alternative role as a commercial 

transmitter. 

 

Keywords: Young adults, Social media, Commercial messages, Visibility labour  
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Förord  

Denna uppsats är samförfattad av Lisa Ragnarsson och Stina Rosenlund. Detta 

innebär att jämlika stora delar skrivits av båda parter. Gemensamt tar vi ansvar 

för uppsatsens samtliga avsnitt.  

 

Vi vill rikta ett stort tack till de gymnasieskolor, lärare och klasser som gjort denna 

undersökning möjlig. Ett extra stort tack till eleverna som i sitt genomförande av 

enkätundersökningen bidragit till viktig och givande information i 

kandidatuppsats.  

 

Karlstad 18 januari 2019  

 

Lisa Ragnarsson & Stina Rosenlund  
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1. Introduktion 

1.1 Inledning  

Vad ses egentligen som reklam idag? Leker man med tanken att en individ aktivt 

väljer att publicera en aptitligt tilltalande bild på en pastarätt, från en välkänd 

restaurang, kan mottagaren av budskapet uppfatta det som något positivt. Helt 

enkelt att budbäraren haft en positiv upplevelse, på just den specifika restaurangen. 

Ett publicerat inlägg om ett restaurangbesök kan således uppfattas som en slags 

rekommendation. Detta har kommit att bli en guldgruva för företag och deras 

marknadsföring. Scenariot utifrån en annan vinkel kan nämligen jämlikas med 

gratisreklam (Abidin, 2016). Reklam i den mån att kommersiella företags produkter 

ideligen visas upp på sociala medier, utan att behöva finanisera det. 

 

Erving Goffman (1959) liknar livet med en teaterscen, där individer kan ta på sig en 

mask och spela en roll. Den metaforiska scenen skulle man vidare kunna se som en 

parallell med huruvida man kan se livet och identitetsskapandet på sociala medier. 

Sättet att visa upp sig själv och sitt liv, likt en historia, öppnar upp för möjligheten att 

konstruera en fiktion av sitt liv och identitet. Sociala medier bidrar följaktligen med 

en individuell frihet – nämligen möjligheten att skapa digitala identiteter och på så 

sätt även styra över hur andra upplever en som individ.  

 

Att ungdomar skapar sina identiteter med hjälp av produkter och varumärken är 

ingenting nytt, det har sedan länge varit en del av ungdomskulturen. I dagens 

digitala värld formger många, framför allt ungdomar, sina identiteter via sociala 

medier. Skillnaden är att det numera ses som normativt att visa upp allt ifrån vad 

man äter, ser och känner, på en skärm – för andra att ta del av. Kommentarer, “likes” 

och liknande feedback har blivit ett sätt att ge och få respons, respons som tidigare 

endast skett vid ansikte mot ansikte-kommunikation (Belk, 2016). Den skillnad som 

tidigare funnits, mellan offline och online, har följaktligen luckrats upp och sociala 

medier ses numera som en integrerad plats för kommunikation och spridning av 

budskap. Samtidens “moderna” typ av respons har blivit en slags bekräftelse på 
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individers identitet, som då delvis också bygger på att visa upp vad man konsumerar. 

Frågan man därför kan komma att ställa sig är; hur reflekterar egentligen ungdomar 

över rollen som sändare av kommersiella budskap i sitt identitesskapande på sociala 

medier?  

1.2 Bakgrund och problemformulering 

Ungdomstiden definieras ofta som den tid där identitetsskapandet står i centrum. 

Det sägs vara övergångsperioden från barndomen till vuxenlivet som präglas av en 

konstant identitetsutveckling, där unga män och kvinnor formar sina identiteter i en 

pågående process. För att finna sin roll i samhället väcks ett behov av att uttrycka sin 

identitet. Detta har sedan länge diskuterats och givits benämningen ungdomskultur. 
Ungdomskultur bygger på att just ungdomar, med hjälp av bland annat symboler, 

skapar berättelser om sig själva och successivt utvecklar sina identiteter – för att 

finna sin plats i samhället (Lalander & Johansson, 2012). Om skapandet av dessa 

konstruerade berättelser särskiljer sig, eller om man faktiskt kan tala om ungdomar i 

allmänhet gällande frågan om den rådande ungdomskulturen, är därför något 

intresseväckande.  

 

Ungdomskulturen förändras i takt med samhällets utveckling, den situation som 

råder i samhället avspeglar sig också i ungdomskulturen. Det finns delade meningar 

kring när ungdomskulturen faktiskt växte fram. Enligt Heiskanen och Mitchell (1985, 

refererat i Lönnberg, 2010) uppstod den på 1950- talet, då grammofonskivorna kom 

ut på marknaden och då populärmusiken gav verklig fart åt ungdomskulturen. Med 

hjälp av musikens genrer började ungdomar identifierade sig som, bland annat, 

“punkare” och “raggare”. Musik och mediekultur länge förknippats med just 

ungdomskultur, då de erbjuder åtskilliga antal symboler som kan informera och 

influera ungdomar gällande deras identiteter (Helve, 1993, refererat i Lönnberg, 

2010).  

 

Ungdomars identitetsskapande har länge associerats med konsumtion . Dittmar 

(1992) menar att materiella tillhörigheter och produkter har en djup symbolisk 
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betydelse för sina ägare och åskådare. Hit hör även varumärken till, då dessa även 

bär på en stark symbolisk betydelse (Belk, 1988). Dessa symboler påverkar hur en 

individ uppfattar sig själv och andra. Konsumtion sågs under en längre tid som 

enbart en ekonomisk överföring, där en produkt/tjänst gick från en producent till en 

konsument, i utbyte mot betalning. Denna enspåriga väg har enligt 

konsumtionsforskare kommit att förändras. Fokus har snarare börjat riktas mot 

konsumtion som en betydande process, där en produkt således transformerats till att 

vara mer  än enbart något som konsumeras. Dagens konsumtionsforskare menar att 

produkter agerar som hjälpmedel för att uppfylla individuella och sociala behov. Det 

kan exempelvis kommunicera sociala skillnader och därför förstärka och försvaga 

relationer mellan olika individer och sociala grupper. Produkter kan dessutom 

användas för att skapa och bekräfta en individs uppfattning av jaget och ens 

personliga identitet. Konsumtion ses alltså idag som betydligt mer än enbart en 

ekonomisk aktivitet mellan producenter och konsumenter. Följaktligen förlikas det 

snarare som ett aningen komplicerat möte mellan individer och produkter – ett möte 

som sker inom fastställda sociala ramar där texter och subjekt möter varandra inom 

vissa kontexter. Detta leder således till skapandet av både mening, identitet och 

gemensamma livsvärldar (Bjurström, Fornäs & Ganetz, 2000).  

 

Vad som kännetecknar dagens individer är alltjämt diskutabelt, men många 

förknippar frågan med just konsumtion . Den moderna människan sägs vara en 

person som väljer fritt och tar fria beslut om vem man vill vara som individ. Vid 

denna process, som även förlikas med just identitetsskapande, använder människor 

sig ofta av produkter och tjänster för att visa vem man är (Bjurström, Fornäs & 

Ganetz, 2000). En växande trend på sociala medier innefattar just detta. Genom att 

visa upp sin konsumtion kan människor skapa och styra bilden av sig själva på 

sociala medier (Abidin, 2016). Grundtanken, att genom konsumtion skapa sin 

identitet, är i sig ingenting nytt men spridningsmöjligheterna skiljer sig markant i 

dagens medialiserade samhälle. Detta har inneburit stora möjligheter för företag och 

dess marknadsföring. Genom dagens teknik kan företag, genom privatpersoner, få 

betydligt större uppmärksamhet än innan (Tseng, Kuo och Chen, 2014). 
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Som tidigare nämnt förändras ungdomskulturen i led med samhällets utveckling. 

Idag har digitaliseringen och sociala medier en stark påtaglig roll i samhället. Utifrån 

detta är det intressant att studera i vilken grad ungdomar faktiskt genomsyras av den 

marknadsföring som sker via sociala medier. Samt om dess påverkan och effekt får 

ett annat utfall om man tillhör olika sociala grupper. Att ungdomar är 

varuproducerande företags främsta kunder råder det således knappa tvivel om 

(Lalander & Johansson, 2012). Det faktum att konsumtion är ett av de främsta sätten 

för människor att förmedla sin identitet gör att man också kan insinuera att 

ungdomar, som är mitt i sitt identitetssökande, också är den grupp som är mest 

“utsatt”. Utsatt på det viset att identitetsskapandet leder till spridning av 

kommersiella budskap, och på så sätt även spridning av gratisreklam. Ett av studiens 

mål blir sålunda att undersöka medvetenheten kring denna form av reklamspridning 

och gratisarbete. Samt om medvetenheten särskiljer sig i olika sociala grupper – 

manligt respektive kvinnligt kön och utbildningstyper.  

1.3 Syfte  

Syftet med följande uppsats är att undersöka ungdomars reflektioner gällande rollen 

som sändare av kommersiella budskap. Detta kopplat till ungdomars 

identitetsskapande på sociala medier. Studien kommer dessutom undersöka om 

reflektioner skiljer sig bland olika sociala grupper - kön och utbildningstyp.  

1.4 Frågeställningar  

För att studera hur ungdomar reflekterar kring rollen som kommersiella sändare, i 

sitt identitetsskapande på sociala medier, utgår studien från följande 

underfrågeställningar:  

 

● Hur reflekterar ungdomar i allmänhet kring sitt identitetsskapande och rollen 

som kommersiell sändare på sociala medier? 

● Vilka om några skillnader finns mellan kön och utbilning gällande 

identitetsskapande på sociala medier? 
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● Vilka om några skillnader finns mellan kön och utbildning gällande 

reflektioner kring spridning av kommersiella budskap på sociala medier?  

1.5 Avgränsningar  

Med anledningar av begränsningar i både tid och resurser gjordes vissa 

avgränsningar i studien. I undersökningen vill vi uttala oss om ungdomar, men för 

att hålla oss inom tidsramen, samt för att uppnå ett rimligt urval, avgränsas studien 

till ungdomar i Karlstads kommun. Ytterligare avgränsas vår undersökning till 

gymnasieelever i årskurs tre. På så sätt kunde vi uttala oss om mönster inom vår 

valda population. Urvalet förenklade även vår arbetsprocess, då målsmans tillåtelse 

inte krävdes vid insamling av data, eftersom individerna hunnit fylla 18 år (Trost & 

Hultåker, 2016). För att studien skulle vara genomförbar, rent tidsmässigt, gjordes 

även en avgränsning på antalet respondenter som skulle komma att delta i 

undersökningen.  

1.6 Disposition  

Uppsatsens introduktion presenterar studiens bakgrund och problemformulering, 

syfte, frågeställningar samt dess avgränsningar. I kapitel två, som även kallas 

teorikapitlet, redogörs tidigare forskning och valda teorier, vilket även blir studiens 

teoretiska ramverk. Kapitlet diskuterar forskning med koncentration på 

identitetsskapandet i det sociala medielandskapet, samt inslag av 

marknadsföringsformerna Word of Mouth och Visibility Labour. I kapitel tre 

redovisas och motiveras studiens metodiska ansats, till följd av kapitel fyra, vilket 

presenterar studiens tabeller och resultat. I kapitel fyra analyseras även studiens 

resultat i förhållande till dess problemformuleringar. Slutsatserna som konkluderas, 

utifrån resultatet som besvarar frågeställningar och syfte, presenteras således i 

kapitel fem. Hit hör även förklaringar på hur och varför viss forskning är applicerbart 

på vår studies utgång. Kapitlet innefattar även reflektioner och synpunkter på 

tänkbar vidare forskning inom området. I kapitel sex framförs de implikationer vår 

studie kan tänkas ha på samhället och inom yrkeslivet. Kapitlet blir även uppsatsen 

avslutande del.  
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1.7 Definition av centrala begrepp  

Vilka definieras som ungdomar?  

Enligt Myndigheten för ungdoms-och civilsamhällesfrågor (2010) definieras en 

individ som ungdom när hen tillhör åldersgruppen 13-25 år. Begreppet definieras på 

två sätt; likt en livsfas, där ungdomstiden är tiden mellan barndomen och vuxenlivet. 

Övergången till vuxenlivet menas även markera att en människa ”växt klart” – hittat 

sig själv, hittat sin identitet. Den andra definitionen menar att ungdom är en social 

kategori. Med det menas att det är en grupp med liknande behov, intressen och 

kännetecken. Att de är en grupp i samhället som möts av liknande strukturer och 

berörs av identiska samhälleliga institutioner och regler. Begreppet ungdomar 

kommer i denna uppsats innefatta gymnasieungdomar i Karlstads kommun.  

 

Sociala medier  

Sociala medier definieras enligt Scott (2010) som ett deltagande i en socialt 

sammanhang. Som deltagare bestämmer man själv vilken roll man väljer att ta. Valet 

står antingen mellan att vara en aktiv deltagare eller en passiv lyssnare. Sociala 

medier har kommit att blivit en term som används för att beskriva en typ av media 

som grundas i interaktion mellan människor på Internet. Instagram, Youtube och 

Snapchat är alla sociala medier och ses idag som de tre mest populära plattformarna 

för ungdomar att befinna sig på. Det teknologiska landskapet är i ständig förändring. 

Den mest betydande förändring som skett är i synnerhet ägandet av en så kallad 

smartphone som, enligt forskare, ses finnas i 95 procent av ungdomars händer idag 

(Andersson & Jiang, 2018). De mobila anslutningarna ses bidra till att 45 procent av 

alla ungdomar befinner sig i en online sfär, på sociala medier, på en daglig basis 

(Anderson & Jiang, 2018).  

 

Ett varumärke 

Ett varumärke är det som kännetecknar och identifierar ett namn, en tjänst eller 

specifik produkt. Ett varumärke skapar igenkänning hos kunder, då det särskiljer sig 

från andra. Det visar vem som står bakom en produkt och kan därför insinuera 
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information om en produkts prisnivå, kvalité, miljöpåverkan och andra faktorer som 

kan spela en viktig roll för konsumenten. Ett varumärke är alltså mer än bara en 

produktlogotyp (Patent- och registreringsverket, 2013). Patent- och 

registreringsverket (2013) exemplifierar idrottsstjärnan Carolina Klüft kontra 

kafferosteriet  Löfbergs Lila, som två kända starka varumärken. I följande studie 

benämns publiceringar/inlägg där varumärken tydligt förekommer som 

“kommersiella inlägg”, alternativt inlägg med “kommersiella budskap”.  
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2. Teori och tidigare forskning  

Sociala medier har minst sagt blivit en stor del av människors vardagliga liv. Trots 

det är dess påverkan på det sociala livet och identitetsskapande alltjämt diskutabelt 

(Kalpokas, 2016). Identitet på sociala medier är således något det bedrivits relativt 

mycket forskning om. I följande kvantitativa forskning studeras ungdomars 

förhållningssätt angående identitetsskapande och spridning av kommersiella 

budskap på sociala medier.  

2.1 Skillnader online  

Vid en litteraturöversikt kan man skönja att forskare studerat skillnader mellan kön 

och socioekonomiska grupper i dess agerande på sociala medier. Dessvärre är 

forskning gällande dessa grupper och identitetsskapande via kommersiella budskap 

bristfällig. Detta delkapitel kommer redovisa skillnader mellan kön och utbildning i 

agerande på sociala medier, som bygger på tidigare forskning och är intressanta för 

följande forsknings syfte.  

 

Enligt en SOM-undersökning om nyhetsintresse och nyhetskonsumtion (Arkhede & 

Ohlsson, 2015) konstateras en könsskillnad. Nämnligen att kvinnor är mer benägna, 

än män, att ta del av nyheter på sociala medier. Det föreligger även undersökningar 

som påvisar att socioekonomiska skillnader, så som utbildningsnivå, har en inverkan 

på just detta. Människor med hög respektive låg utbildning tenderar till att skilja sig 

åt, i sin konsumtion av nyheter. Bland annat visas att högutbildade är mer benägna 

att ta del av digitala-samt omvärldsnyheter (Arkhede & Ohlsson, 2015). Denna 

undersökning bidrar med den signifikanta skillnad som påvisas mellan kön och 

utbildning. Bortsett från dess fokus på nyhetskonsumtion är det i följande 

undersöknings fall intresseväckande hur män och kvinnor/människor, med olika 

utbildningstyper, agerar på olika sätt på sociala medier. Då sociala medier är ett 

relativt nytt fenomen finns det aningen lite forskning på vad gäller utbildning och 

dess inverkan på attityder om sociala medier. Gustavsson och Höglund (2011) menar 

att de individer som studerar och är ungdomar idag föds in i fenomenet. I deras 
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betraktning av en hel befolkning finner man inte några stora skillnader mellan 

utbildningsnivåer, utan snarare skillnader i vilken generation man tillhör. I och med 

att denna undersökning publicerades år 2011 vill vi i pågående studie undersöka om 

det fortfarande inte skiljer sig mellan utbildningar. I ovanstående forskningar har 

man studerat skillnader i utbildningslängd, denna studie ämnar att undersöka 

skillnader i utbildningstyp - yrkesförberedande kontra högskoleförberedande 

utbildningar. En koppling som kan tänkas sammanlänkas är att en 

högskoleförberedande utbildning kan leda till en längre utbildningslängd. 

 

Kvinnan – Den aktiva sociala medieanvändaren  

Vid en litteraturöversikt går det att utläsa ett flertal studier som påvisar just 

skillnader mellan män och kvinnors förhållningssätt till det sociala medielandskapet.  

Enligt Gustavsson och Höglund (2011) är kvinnor mer aktiva sociala medieanvändare 

än män, på så sätt att de uppdaterar sina sociala medier mer frekvent. I en 

undersökning av Findahl (2010, refererat i Gustavsson & Höglund, 2011) konstateras 

att 54 procent av de studerade unga kvinnorna gör detta dagligen, medans de unga 

männens frekvens låg på 37 procent. Forskaren Lewis (2010) fann i sin studie, 

gällande attityder gentemot marknadsföring på sociala medier, att könsaspekten 

även där hade en viss inverkan. Kvinnor sågs vara mer benägna, än män, att ha en 

positiv inställning till denna “nyutkomna” typ av marknadsföring. I ytterligare en 

studie av Akar och Topçu (2012) påvisar man dock motsatsen. Nämligen att 

attityderna inte skiljer sig åt, vare sig man är av manligt eller kvinnligt kön.  

 

Resultaten av dessa två undersökningar skiljer sig således åt och har därför olika 

utfall. Det är följaktligen intressant ur ett vidare forskningsperspektiv, då det tyder 

på att det finns tveksamheter kring eventuella skillnader, mellan just olika kön och 

dess ageranden. I takt med sociala mediers framväxt kan man därför förmoda att 

sociala medier och dess marknad ser annorlunda ut idag och att det således går att 

utläsa andra distinkta mönster och skillnader. Arkhede & Ohlsson (2015), Lewis 

(2010) och Aakar & Topcus (2012) studier stärker följaktligen uppsatsen 

bevekelsegrund att undersöka dessa utvalda grupper.  

 

17 



 

 

2.2 Vem är du, vem är jag? – på sociala medier 

Individer födda på det sena 80-talet och 90-talet gavs etiketten “Internet 

generationen”, detta då det var den första generationen unga som skulle komma att 

växa upp i en värld där internet hade en stark närvaro. Det var en generation som 

sågs interagera med varandra online, ladda ner filmer/musik och fick tekniska 

kunskaper som tidigare generationer aldrig kunnat drömma om. Dagens ungdomar 

växer upp i en värld fulladdad med digitala medier och internet ses numera likt en 

plats som definierar och omdefinierar unga människors identiteter (Buckingham, 

2008). Idag spelar det inte enbart roll hur man presenterar sig själv i sociala 

sammanhang “offline” – det har blivit allt viktigare hur man presenterar sig själv 

online (McGregor, 2015). Människor skapar sig själva en värld där allt ifrån vad man 

äter, ser och känner, syns på en skärm (Beer & Burrows 2007, refererad i McGregor, 

2015). 

 

Buckingham (2008) beskriver identitet  likt en social process och skapandet av en 

personlighet. Hos ungdomar är det sociala identitetsskapandet mycket starkt, då 

frågor som “vem är jag? och “vart passar jag in?” är centrala i sökandet av sig själv 

och sin plats i vuxenlivet. Unga människors identitetsskapande bygger till stor del på 

interaktion med andra. Ett medium som numera har kommit att bli en stor del av 

ungdomars liv och deras identitetsskapande är sociala medier . Där finns enorma 

möjligheter till interaktion mellan stora grupper människor (O’Keeffe & 

Clarke-Pearson, 2011). I vår numera digitala värld menar Belk (2016) att 

kommentarer, “likes” och liknande feedback är samtidens kanaler för respons och 

bekräftelse.  

 

En spegel av reaktioner  

För mer än ett sekel sedan, menade sociologen Cooley (1902, refererad i Belk, 2016) 

att människor lär känna sig själva genom spegeln av andras reaktioner. En 

människas identitet kan också beskrivas som en kognitiv konstruktion av ens 

självbild, vilket sammanfattar vem man själv tycker att man är som människa samt 
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hur man tror man uppfattas av andra (Hogg, 2001). Självbilden är något som 

människor länge har haft ett behov av att påverka, i syfte att styra andras intryck av 

en (Goffman, 1959). Cornwell & Lundgren (2001, refererad i Ellison, Heino & Gibbs 

2006) menar att online-miljöer förbättrar individens möjlighet att, om man så vill, 

kontrollera hur andra individer uppfattar ens identitet och därmed ges en större 

individuell frihet. Detta fenomen har fått benämningen online-identitet och Ruyter & 

Conroy (2002) definierar detta likt en sammanställning av en människas 

personlighet i en online sfär. Vad som kännetecknar en online-identitet är att den 

sällan överensstämmer helt med en individs riktiga jag. Utan att det snarare är 

identiteter som blir idealiserade och konstruerade. Att konstruera sin identitet i 

online-miljöer, såsom sociala medier, går således att koppla samman till Goffman 

(1959) och hans teori kring intrycksstyrning . Begreppet betecknar varje individs 

möjlighet att styra över hur andra uppfattar en som individ. En slags kontroll man 

som människa har genom att selektivt visa upp delar av sig själv, samt exkludera 

andra. Trots att Goffman år 1956 tydliggjorde sociala interaktioner i en offlinemiljö, 

används hans tillvägagångssätt för att förstå det identitetsskapande som idag sker på 

sociala medier (Hogan, 2010).  

 

Goffman (1959) beskriver livet, likt en teaterscen, där människor ses som 

skådespelare agerande inför en publik. Den roll människan spelar blir automatisk 

den roll hen känns igen vid av andra, samt även sig själv. Goffman (1959) menar även 

att individer anpassar sin roll utefter vilken scen hen intar och att denna anpassning 

sker utifrån vad individen tror sin publik har och förväntas ha. Hogan (2010) 

applicerar denna teori på dagens digitala samhälle och menar att sociala medier kan 

ses likt teaterscenen. Skådespelaren, människan, får där möjlighet att visa upp och 

spela den roll hen önskar ha i verkliga livet. På så sätt kan användare av sociala 

medier styra andra människors intryck mot en önskad riktning.  

 

Forskning om identitetsskapande är relevant för vår studie då sociala medier blivit 

en så pass stor del av ungdomars liv och identitet. Ovanstående teorier kring 

identitetsskapande beskriver hur människor väljer att framhäva vissa sidor av sig 

själva, samtidigt som de exkluderar andra. På så sätt kan man alltså själv styra andra 
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människors intryck av en som person. En betydande roll för intrycksstyrning har 

länge varit symboler, varumärken och konsumtion (Belk, 1988; Elliott & 

Wattanasuwan, 2015). Vilket för oss vidare in på studiens nästa avsnitt, gällande 

identifikation genom konsumtion.  

2.3 “Du är vad du äger” 

Enligt McGregor (2015) uppmanar webbplatser och sociala nätverk sina användare 

att låta andra ta del av vad man gör, vad man tycker, vad man känner och vad man 

konsumerar . Som användare av sociala medier uppmanas man alltså ständigt att 

dela information, berättelser och erfarenheter. Boyd (2007, refererad i McGregor, 

2015) förklarar detta likt ett egocentriskt självreflekterande, då man blir involverad i 

en självpresentationsprocess, där allt fokus riktas mot dig och hur du upplever saker 

och ting. McGregor (2015) menar att man ständigt står inför val, val om vad man 

faktiskt ska dela med sig av på sociala medier och hur vidare man vill bli identifierad 

av andra.  

 

Enligt Elliott och Wattanasuwan (2015) lever vi i en symbolrik värld där betydelsen, 

av en situation eller ett objekt, bestäms utifrån tolkningen av symboler . Tolkningen 

kan vara individuell, men också delad med andra. Denna symbolrika värld medför att 

allt som går att konsumera bär på en symbolisk mening. För att förtydliga detta tar 

Elliott och Wattanasuwan (2015) upp ett exempel om hur människor som 

konsumerar klassisk musik kan ses som kulturella. Detta då klassisk musik ses ha en 

kulturell symbolisk betydelse. Detta stämmer även överens med Belks (1988) tankar 

om att människor är vad de äger. Kleine, Kleine lll & Allen (1995) styrker även detta 

då de menar att konsumtion kan kategorisera in människor i grupper. Genom en 

ägodels symboliska betydelse kan människan alltså konstruera sin identitet. Detta 

kan göras genom att antingen påvisa hur man särskiljer sig från andra eller hur man 

hör samman en grupp.  

 

Den starka kopplingen mellan identitet och konsumtion gör det lättare för individer 

att konstruera idealbilder om sig själva. Olika konsumtionsvaror gör det även enklare 
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att leva upp till den bilden. Varumärken spelar här en stor roll då deras symboliska 

betydelse är viktiga i både distinktion och identifikation med andra människor. Ett 

varumärkes symboliska betydelse kan alltså representera vad man är och inte är 

(Belk, 1988). Varumärken kan därför fungera som signaler, signaler som berättar för 

andra vem man är och vill vara (Gripsrud, 2002). Frågan vi vill besvara genom vår 

studie är om ungdomar faktiskt reflekterar kring detta. Är de medvetna om att de 

genom sitt identitetsskapande och uppvisande av konsumtionsvaror, på sociala 

medier, är sändare av kommersiella budskap? Är de medvetna om att de gör reklam 

som således bidrar till företags marknadsföring? När man öppet, på sociala medier, 

diskuterar och visar upp produkter och varumärken skapas publicitet, publicitet som 

företag med fördel kan dra nytta av. Detta kallas följaktligen för Word of mouth, 
vilket tar oss vidare in på nästa delkapitel.  

2.4 Den muntliga åsiktsspridningen 

I dagens informationssamhälle möts konsumenter ständigt av annonser och budskap 

från olika varumärken, produkter och tjänster. Behovet av dialog har ökat och 

konsumenter vänder sig till varandra för att ta del av åsikter och erfarenheter (Erkan, 

2016). Detta kallas, som nyligen nämt, för Word of mouth (WOM) och har länge varit 

en viktig del i verksamheters marknadsföring (Arndt, 1967).  

 

Arndt (1967) beskriver WOM som muntlig tvåvägskommunikation mellan sändare 

och mottagare, där sändaren inte har ett kommersiellt syfte med att sprida vidare 

informationen. Informationsutbytet kan ske mellan konsument till konsument, men 

också verksamheter och konsumenter emellan. Eftersom informationsutbytet sker 

mellan mottagare och sändare har relationen mellan dessa stor betydelse. Vid starka 

relationer uppfattas information som pålitlig och mottagaren kan därför känna 

förtroende för varumärket eller produkten som diskuteras (Brown & Reingen, 1987, 

refererad i Erkan, 2016). Det faktum att WOM ska vara av icke-kommersiellt syfte 

har haft stor betydelse (Arndt, 1967). Om det uppenbaras för mottagaren att 

information delas för kommersiell vinning, vilket det ofta gör, kan det därför 

uppfattas som dold reklam. Då WOM i slutändan handlar om informationsspridning, 
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gällande produkter och varumärken, är effekten därför oftast kommersiell. Av den 

orsaken har relationen mellan mottagare och sändare en viktig roll i huruvida WOM 

mottages och vilken effekt det får.  

 

Flyttar online 

I takt med Internets framväxt förändrades människors sätt att kommunicera (King, 

Racherla & Bush, 2014, refererad i Erkan, 2016). Internet skapade stora utrymmen 

för såväl inhämtning som delning av information. WOM blev mer förekommande 

och var inte längre bunden till muntlig kommunikation. Det hade nu förflyttat sig 

online (Erkan, 2016). Detta sågs som något revolutionerande och medförde en helt 

ny innebörd. Med nya benämningen Electronic word of mouth (eWOM) definierade 

Hennig-Thuarau, Gwinner, Walsh & Gremler (2004) det som positiva eller negativa 

uttalanden om produkter och varumärken från nuvarande, tidigare eller potentiella 

kunder på Internet. Internet skapade således många nya kanaler för konsumenter 

och verksamheter att uttrycka sig på (Erkan, 2016). 

  

En relativt ny plattform för eWoM är just sociala medier (Cheung & Thandani, 2012). 

Erkan (2016) menar att plattformen särskiljer sig från andra internetbaserade 

eWOM-kanaler. Tidigare utspelade sig eWOM främst mellan konsumenter utan 

någon relation till varandra. Det var anonyma människor som delade med sig av 

åsikter och erfarenheter av en produkt eller ett varumärke (Schindler & Bickart, 

2005, refererad i Erkan, 2016). Sociala medier skapade således en förändring, en 

förändring som innebar att människor skapade konton som baserades på sina 

identiteter. Den tidigare anonymiteten reducerades, vilket i många fall medförde 

ökad trovärdighet i eWOM-kommunikationen (Kim, Sung & Kang. 2014). 

 

Som tidigare nämt påverkas informationens trovärdighet av vilken relation 

mottagaren har till sändaren (Erkan, 2016). EWOM på sociala medier kan anses som 

mycket trovärdig när information kommer från en vän. Genom att dela användbar 

produktinformation kan människor på så sätt hjälpa personer i sin närhet och 

påverka deras köpbeslut. Erkan och Evans (2016) menar att det finns två sätt att dela 

med sig av information – avsiktligt och oavsiktlig eWOM. När en användare 
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medvetet postar ett inlägg om ett varumärke är informationsutbytet avsiktligt. 

Oavsiktlig eWOM innebär att man på andra sätt visar sina åsikter. Det kan vara 

genom att “gilla” en sida på Facebook eller interagera med varumärken genom att 

kommentera ett inlägg. Forskare inom ämnet trycker på två tänkbara anledningar till 

varför människor väljer att sprida budskap vidare – självförbättring och 

produktengagemang.  

2.5 Den “smarta” konsumenten 

Tidigare forskning visar att en signifikant anledning till varför  människor engagerar 

sig och sprider eWOM är självförbättring. Genom att dela med sig av positiva 

köpupplevelser kan konsumenter skapa “goda” bilder av sig själva och framstå som 

en “smart” konsument. En konsument som gör smarta val, inspirerande affärer och 

en person som andra ser upp till. Detta innebär i sin tur att man genom 

självförbättring också kan komma att påverka andra (Henning-Thurau et al. 2004). 

 

Ett annat motiv till spridning av eWOM är produktengagemang (Wolny och 

Mueller, 2013). Som tidigare nämnt identifierar sig människor med vad de 

konsumerar (Belks, 1988). Om en individ känner ett personligt band och identifierar 

sig med en produkt är sannolikheten större att man sprider informationen om 

produkten vidare. Detta stärker även Jassim och Källberg (2008) i sin studie om 

WOM och ungdomar ur ett konsumentperspektiv. De menar att anledningen till 

varför WOM har en så pass stark effekt är på grund av att människan ständigt 

försöker konstruera sin identitet. I deras studie framkommer ett tydligt mönster – 

individer bedömer varandra utifrån vad man konsumerar. Detta resulterar i att 

människor ofta väljer att visa upp de varumärken/produkter som bekräftar den 

önskade självbilden.  

 

Det är tydligt att det finns ett samband mellan identitetsskapande och konsten att 

sprida kommersiella budskap via WOM (Henning-Thurau et al. 2004; Jassim och 

Källberg, 2008). Ett ytterligare samband är hur företag får publicitet genom 

individers identitetsskapande. Denna typ av identitetsskapande bidrar till spridning 
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av gratisreklam. Reklam i den mån att kommersiella budskap sprids, utan att det 

kostar företag varken pengar eller resurser (Abidin, 2016). Detta för därför studien 

vidare mot teorin om Visibility labour på sociala medier.  

2.6 Är vi alla levande reklampelare?  

Identitetsskapande genom konsumtion är något företag länge gynnats av och 

forskning alltjämt diskuterat. När WOM förflyttade sig online, på sociala medier, fick 

denna typ av identitetsskapande en helt ny innebörd. Där fanns en betydligt större 

publik och möjligheten för spridning av kommersiella budskap var enorm 

(Pasternak, 2017).  

 

I och med sociala mediers tillväxt har den virala marknadsföringen utvecklats och 

tagit stor spridning på sociala plattformar. En marknadsföringsstrategi som haft stor 

framgång under de senaste åren är  influencer marketing  (Abidin, 2016). Senft 

(2008) definierar detta likt en mikrokändis som livnär sig på att dela med sig av sitt 

liv på sociala medier. I dessa visuella och skriftliga berättelser ingår 

reklamsamarbeten, det innebär att influencers visar upp produkter och varumärken 

från företag de får finansiering av. Med hjälp av varumärken och produkter kan 

mikrokändisar skapa en önskad bild av sig själva och sina liv. Denna metod, att 

genom produkter och varumärken måla upp en önskad bild av sig själv, har blivit ett 

beteendemönster på sociala medier som ”vanliga människor”/privatpersoner tagit 

efter och försökt efterlikna. Abidin (2016) menar att beteendet kan liknas med en 

levande reklampelare. När “vanliga” människor försöker efterlikna influencers 

beteenden sprider de samtidigt vidare och förstärker reklaminnehåll till sitt egna 

nätverk. Man kan alltså säga att det skapats nya former av WOM-kampanjer, där 

reklammeddelanden numera sprids från influencers till konsumenter, samt även 

konsumenter emellan (Abidin, 2016). Det sistnämnda är något som företag kan dra 

stor nytta av. Istället för att marknadsföra sig direkt via influencers kan deras 

kommersiella budskap förmedlas via privatpersoner, som således resulterar i 

publicitet de inte behöver finansiera för. När privatpersoner, på sociala medier, 

exempelvis “taggar” varumärken, publicerar bilder på inköp och gillar kommersiella 
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inlägg skapas en ny typ av reklaminnehåll. Företag får publicitet och information 

sprids gratis via privatpersoner på sociala medier. Denna typ av publicitet skulle i 

andra reklamsammanhang kosta pengar, vilket gör det problematiskt då 

kommersiella budskap via privatpersoner kan jämföras med gratis arbetskraft. Detta 

har kommit att få benämningen Visibility Labour och har blivit en följd av 

marknadsföringen på sociala medier (Abidin, 2016).  

2.7 De förmånliga deltagarna  

Som tidigare nämnts har sociala medier haft och har stor inverkan på företags 

marknadsföring. Detta då produkt-och varumärkesinformation kan förvärvas genom 

kommunikation mellan konsumenter, utan att företag behöver finansiera för det.  

Marknadsföring på sociala medier bygger till stor del på användargenererat innehåll. 

Med detta menas innehåll som är skapat av användarna. Det kan exempelvis vara 

innehåll som bilder, videor, texter och lämpar sig därmed väldigt bra på interaktiva 

kanaler – på sociala medier (Van Dijck, 2009). Detta har kommit att bli en 

signifikant del i företags marknadsföring och visat sig vara väldigt effektivt för både 

relationer och köpintentioner (Kim och Ko, 2012).  

 

Tseng, Kuo och Chen (2014) har i en undersökning jämfört marknadsföring via 

eWOM och internetannonser. Studien kommer fram till att eWOM har en desto 

större inverkan på köpintentioner, än vad annonser har. Detta beror delvis på att 

eWOM tillåter interaktion och engagemang, vilket gör konsumenter betydligt mer 

mottagliga. Konsumenter anser dessutom att produktinformation och åsikter från 

andra konsumenter är mer objektiv, än information och annonser direkt från 

företagen i fråga. Resultatet från Tseng et al. (2014) undersökning går således att 

koppla till Abidins (2016) resonemang om gratisarbete och påvisar ytterligare 

relevansen i att undersöka detta.  

  

I Akar och Topcus (2011) forskning påstod man, att denna nya form av 

marknadsföring, på sociala medier var en stigande trend. De menade således att det 

var en marknad som fler företag borde undersöka. Idag, åtta år senare, är det inte 
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längre en fråga om  man ska använda sig av sociala medier i sin marknadsföring. Det 

är snarare en fråga om hur mycket  man ska använda det (Tuten & Solomon, 2017). 

Detta påvisar inte bara sociala mediers betydelse för marknadsföringen, utan också 

vilken betydelse konsumenterna har i frågan. För utan konsumenter, som använder 

sociala medier, förlorar marknadsföring via sociala medier sitt interaktiva syfte och 

möjligtvis också sin kraft.  
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3. Metod  

Följande kapitel redovisar studiens arbetsprocess, med andra ord hur vi gick tillväga 

för att besvara forskningsfrågor samt för att uppfylla syftet med studien. 

3.1 Metodval  

I studien användes en kvantitativ metod i form av en enkätundersökning, detta då 

den var mest relevant utifrån studiens syfte. Det primära syftet med vår 

undersökning var att undersöka ungdomar och dess reflektioner kring 

identitetsskapande och rollen som sändare av kommersiella budskap. Samt även att 

se om och hur dessa skiljer sig bland kön och utbildning. För att ha möjlighet att 

undersöka ungdomar krävdes således närmare kontakt med dessa. Studien ämnar 

dessutom till att mäta samband mellan olika grupper, därför fann vi att den 

kvantitativa metoden, i form av en enkätundersökning, var mest lämplig för vår 

studie (Trost & Hultåker, 2016).  

 

Ett annat metodval som tänkbart hade kunnat lämpa sig för vår studie var intervjuer. 

Metoden hade möjligtvis kunnat tillhandahålla studien en ännu djupare förståelse. 

Däremot hade det inte gett oss möjlighet att uttala oss om en stor grupp människor. 

Det finns nämligen svårigheter i att få ett stort urval via intervjuer och färre deltagare 

innebär ett mindre representativt resultat. En enkätundersökning kan däremot delas 

ut och genomföras av ett större antal individer, det täcker ett större urval av 

populationen, vilket innebär att möjligheten för ett generaliserbart resultat ökar. För 

att vår forskning ska vara av hög reliabilitet och validitet krävs ett stort urval (Trost & 

Hultåker, 2016). I Karlstads kommun finns det tio stycken gymnasieskolor. En 

enkätundersökning är därför fördelaktig då vi kan nå ut till respondenter i hela 

kommunen och uttala oss om eventuella mönster ur populationen “gymnasieelever i 

Karlstad”. Det är på dessa grunder en enkätundersökning lämpar sig bäst.  

 

En enkätundersökning ger oss möjlighet att ange frekvenser, med det menas att vi 

kan uttala oss om att ett visst antal procent av Karlstads ungdomar reflekterar på det 
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ena eller andra sättet (Trost & Hultåker, 2007). Metoden ger oss dessutom möjlighet 

att utläsa mönster och skillnader i respondenternas svar (Esaiasson, Giijam, 

Oscarsson & Wängnerud, 2012). På så sätt kan studien uppfylla sitt syfte – att 

undersöka om det förekommer skillnader gällande identitetsskapande och 

reflektioner kring rollen som kommersiella sändare bland kön och 

gymnasieutbildning. 

3.2 Population och urval  

Den grupp som studien vill uttala sig om är ungdomar i Karlstad, närmare besämt 

gymnasieelver i årskurs tre. Detta utgör studiens population (Trost & Hultåker, 

2007). Detta urval av ungdomar gjordes av både etiska och strategiska skäl, de etiska 

skälen presenteras vidare i kapitel 3.8. Totalt genomfördes enkätundersökningen av 

203 respondenter, med fördelning på olika gymnasieskolor runt om i Karlstads 

kommun. Att studien genomfördes i just Karlstads kommun baseras på ett 

metodologiskt argument. Nämligen det faktum att enkäter som delas ut på plats 

tenderar till att generera fler svar (Eliasson, 2010). Då vi som skribenter befinner oss 

i den nämnda kommunen kunde vi med fördel därför genomföra detta. Ett 

ytterligare skäl till val av kommun var att vi, vid en litteraturöversikt, inte kunde 

finna att en liknande undersökning gjorts. Detta stärker således grunden till studiens 

urval ytterligare. 

 

Då studien ska uttala sig och fylla vissa kvoter, i detta fall kön och utbildning, baserar 

följande undersökning på ett kvoturval (Eliasson, 2010). För att uppnå ett 

generaliserbart resultat är studien beroende av ett urval som är representativt för 

populationen ungdomar i Karlstad. Detta innebär att urvalet är bestämt i förväg. För 

att fylla studiens bestämda kvoter bör det också finnas en jämn fördelning bland 

dessa. Av 200 respondenter bör därför cirka hälften vara kvinnor och hälften män. 

Detsamma gäller utbildning, cirka hälften bör studera en yrkesförberedande 

utbildning och vice versa (Trost & Hultåker, 2016).  
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Populationen och urvalsramen för studien fanns tillgänglig på gymnasieskolornas 

hemsidor. Samtliga gymnasieskolor i Karlstad kontaktades via mail. Till en början 

mailades skolornas rektorer, samtliga valde att avstå. Vi fick då rekommendationen 

att kontakta enskilda lärare. Ett slumpmässigt urval av lärare mailades och de lärare, 

med klasser, som var villiga att ställa upp blev således en del av studiens urval.  

Studiens mål var att undersökningen skulle genomföras på minst en klass, i årskurs 

tre, från varje gymnasieskola i Karlstad. Detta var dock inte möjligt, då en skola 

aktivt valde att inte medverka och en annan aldrig återkopplade gällande tid för 

möte. Studien genomfördes istället på minst en klass från åtta av tio gymnasieskolor 

i Karlstads kommun. Dessa var följande: Sundstagymnasiet, Älvkullegymnasiet, 

Praktiska gymnasiet, Klaragymnasiet, NTI-gymnasiet, Fria läroverken, 

Lillerudsgymnasiet och Tingvallagymnasiet. Bland dessa fanns en god fördelning av 

högskole-samt yrkesförberedande utbildningar, vilket var av stor vikt i vår 

undersökning. Totalt medverkade 105 respondenter från högskoleförberedande 

gymnasieprogram och 98 stycken från yrkesförberedande. För att fylla kvoterna i 

undersökningen hade också klassernas sammanlagda könsfördelning en betydande 

roll. Totalt slutade könsfördelningen på 106 män, 96 kvinnor och 1 som identifierade 

sig som något annat. Det finns ett flertal sätt att definiera kön på, utöver manligt och 

kvinnligt. Det ansågs därför vara viktigt att ge respondenterna möjlighet att välja 

mellan fler än två alternativ. Då det enbart var en respondent som definierade sig 

som varken man eller kvinna, räknades dennes svar bort i SPSS då dess data inte 

hade gett studien något mätbart värde. Dessutom undersöker tidigare forskning kön 

utifrån manligt respektive kvinnligt, vilket vår forskning därför går i linje med.  

3.3 Tillvägagångssätt  

Ett lättbegripligt och välformulerat tillvägagångssätt bidrar till att höja reliabiliteten i 

en studie (Eliasson, 2010). För att skapa tydlighet och bidra till förståelse kommer 

därför följande delkapitel redogöra tillvägagångssättet för denna studie.  

 

Innan genomförandet av enkätundersökningen kontaktades slumpmässigt utvalda 

gymnasielärare i Karlstads kommun. Det fanns dock vissa svårigheter kring detta. 
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Lärarna kontaktades utan vetskapen kring vilket ämne de undervisade i, hur många 

elever klasserna innefattade samt hur könsfördelningen såg ut. Detta innebar 

svårigheter i planeringen av enkätundersökningarna och fördelningarna av kön och 

utbildningstyper. Vissa skolor har enbart högskoleförberedande utbildningar och 

vice versa, men det finns också skolor som har både och. Efter kontakt med lärare 

bestämdes tid för möte, besök gjordes därefter.  

 

För att undvika externa bortfall skapades en pappersenkät. Den delades personligen 

ut till ungdomarna, under lektionstid, då vi ville skapa större möjlighet för 

engagemang och högre svarsfrekvens. Enligt Eliasson (2010) tenderar nämligen 

enkäter som delas ut på plats till att få in fler svar (Eliasson, 2010). En pappersenkät 

som delades ut på plats skulle således försäkra studien om att eleverna faktiskt deltog 

i undersökningen. Därmed fick en avvägning göras, då pappersenkäter kan 

komplicera lagring och inmatning av material i SPSS. Valet gjordes baserat på en 

prioritering av förståelse och svarsfrekvens framför bekvämlighet och 

tidsoptimering. Enkäten består av strukturerade frågor, med det menas att 

svarsalternativen är färdiga. Öppna frågor, där respondenten får svara helt öppet, 

kan försvåra både inmatning av data och vidare analysering av materialet. Med 

strukturerade frågor undviker man bortfall, det är dessutom mer tidseffektivt då 

svaren är lättare att tolka  (Trost & Hultåker, 2007). Enkäten innehöll dock en 

icke-strukturerad fråga, gällande utbildning, men den var varken svårtolkad eller 

försvårade inmatningen av den insamlade datan. Studiens enkät innehöll dessutom 

två bildfrågor, gällande spridning av kommersiella budskap. Syftet med dessa var att 

tydliggöra enkätfrågan för respondenterna. Genom att illustrera med bildexempel, 

istället för text, var målet att skapa förståelse och uppnå högre reliabilitet.  

 

Samtliga 203 enkäter som lämnades ut kom tillbaka ifyllda, vilket innebar att studien 

inte hade något externt bortfall. Däremot hade ett fåtal respondenter hoppat över 

frågor eller dubbelkryssat svarsalternativ. Enligt Trost & Hultåker (2007) kan en 

förklaring till detta vara att strukturerade frågor kan påverka svarsfrekvensen då 

respondenten inte känner igen sig i svarsalternativen och därför inte svarar.  
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Detta var dock ingenting som påverkade studiens resultat, det interna bortfallet var 

mycket litet och “tvättades” således bort i SPSS.  

 

Då vi personligen besökte flera skolor i Karlstad var tillfällena för dessa 

enkätundersökningar utspridda under cirka två veckor. För att optimera tiden och 

ligga i god fas matades därför den insamlade datan in efter varje besökstillfälle. I 

studien användes statistikprogrammet SPSS, där datan kodades in och 

sammanställdes för att sedan kunna urskilja samband, skillnader och resultat bland 

våra studiegrupper. För att göra resultatet enklare att avläsa visualiserades datan 

därefter i ett antal tabeller och figurer. Hur vi kom fram till studiens resultat och 

undersöker studiens syfte och frågeställningar bygger delvis på utformningen av 

variabler. Detta redovisas vidare i nästa avsnitt.  

3.4 Operationalisering  

Operationalisering innebär att man tar fram begrepp, ur teorin, vilka blir studiens 

mittpunkt som således ska besvara problemformuleringen. Då man definierat 

studiens centrala begrepp har man skapat de variabler studien kommer att använda. 

Operationalisering handlar även om att göra dessa variabler mätbara, vilket innebär 

att de blir möjliga att undersöka, för att besvara studiens frågeställningar (Eliasson, 

2010). I följande undersökning ska skillnader i ungdomars reflektioner/attityder 

mätas mellan kön  och gymnasieutbildningstyp . Studiens frågeställningar handlar, 

som tidigare nämnt, om att undersöka vilka om några skillnader som finns mellan 

kön och utbildningar gällande identitetsbyggande  och reflektioner kring spridning 

av kommersiella budskap  på sociala medier. Studiens teoridel redovisar 

byggstenarna: Identitetsskapande, Word of mouth och Visibility labour. De är alla 

komponenter som lägger grunden till enkätstudiens variabler.  

 

Studiens enkät består av 21 variabler som därefter är operationaliserade till 15 

empiriskt mätbara enkätfrågor. Enkäten (se bilaga) inleds med variabler vilka berör 

respondenternas karaktär, det vill säga kön, utbildning samt om och hur mycket de 

konsumerar sociala medier. Dessa förväntas således påverka enkätens övriga 
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variabler. Variabel 1 och 2 är på så sätt undersökningens oberoende variabler som 

kommer komma att påverka studiens beroende variabler (Trost, 2007). Dessa 

variabler är nödvändiga i mätningen av samband och skillnader och för att 

överhuvudtaget kunna uppfylla studiens syfte. Variabel 1, angående utbildning, är en 

öppen fråga där respondenterna själva får skriva i vilken pågående utbildning de går. 

Dessa variabler kodas sedan om till två oberoende variabler – yrkesförberedande och 

högskoleförberedande utbildningar. Enligt Arkhede & Ohlsson (2015) finns det vissa 

skillnader mellan människor med hög respektive låg utbildning i deras inhämtning 

av information. Denna påvisade utbildningsskillnad vill vi i vår studie också 

undersöka förekomsten av. Följande studie kommer dock att kategorisera in 

utbildningarna i utbildningstyper – högskole-och yrkesförberedande utbildning. 

Detta då vi undersöker samma utbildningsnivå, gymnasieutbildning. Studiens andra 

variabel kategoriserar in respondenternas kön och har operationaliseras utifrån 

tidigare forskning gällande skillnader mellan män och kvinnor i deras användande av 

sociala medier (Gustavsson & Höglund, 2011; Akar & Topçu, 2012; Arkhede & 

Ohlsson, 2015).  

 

Variabel 3-5 är bakgrundsfrågor som mäter ungdomarnas konsumtion av sociala 

medier. Variabel 3 och 4 grundar sig i studiens syfte, då undersökningen är beroende 

av sociala medieanvändare. Det är även dessa variabler som avgör eventuella bortfall. 

Svarar respondenterna att de varken använder eller är medlemmar på någon social 

plattform värderas de som bortfall i undersökningen. Variabel 5 mäter graden av 

sociala medieanvändning hos varje enskild respondent. På så sätt kan vi kategorisera 

in respondenterna i vilken grad de konsumerar sociala medier.  

 

Enkätfråga 6 består av sex stycken variabler (6-11) och grundar sig i teorier 

gällande identitetsskapande, där man menar att sociala medier blivit en stor del av 

ungdomars liv och just identitetsskapande (O’Keeffe & Clarke-Pearson, 2011). 

Variabel 6 mäter till vilken grad ungdomarna värderar “likes” på sociala medier. De 

grundar sig i Belks (2016) argument om att  “likes” är nutidens främsta kanal för att 

ge och få respons/bekräftelse. Samtliga variabler grundar sig i att individer definierar 

sig själva med hjälp av responsen från sina betraktare (Cooley, 1902, refererad i Belk, 
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2016). Därav har respondenterna ombetts att instämma till vilken grad de definierar 

sig själva – genom responsen de får av andra. Variabel 6-9 mäter således till vilken 

grad ungdomar värderar bekräftelse av sin identitet på sociala medier. Variabel 10 

och 11 mäter till vilken grad ungdomar tros skapa sig rättvisa bilder av sig själva och 

andra, via sociala medier. Dessa grundar sig i Ruyter & Conroys (2002) beskrivning 

av fenomenet online-identitet . Genom samtliga variabler avser vi även kunna utläsa 

påtagliga skillnader vid identitetsskapandet mellan kön och utbildning.  

 

Variabel 12-15  grundar sig i forskning gällande Word of mouth. Tanken är att 

variablerna ämnar att besvarar om och hur benägna respondenterna är att sprida 

kommersiella budskap. Erkan och Evans (2016) menar att det finns både avsiktlig 

och oavsiktlig eWOM, därav enkätfrågorna sju och åtta som består av variabel 12-14. 

Syftet med dessa variabler är att mäta hur spridning av kommersiella budskap på 

sociala medier vanligtvis tar form. Vi vill även mäta om det finns möjliga skillnader 

bland grupperna i deras benägenhet att sprida kommersiella budskap. Variabel 15 

bygger på Hennig-Thuaraus (2014) definition av eWOM, samt den betydelse sociala 

medier fått för fenomenet (Kim, Sung, et al. 2014). Därav ett exempel på hur 

spridning av eWOM kan komma till uttryck, via sociala mediekanalen Instagram. 

Exemplet påvisar hur eWOM uttrycker sig i vardagen. Genom respondenternas svar 

på hur troligt det skulle vara att de sprider eWOM, kan vi mäta i vilken utsträckning 

detta faktiskt sker bland de olika grupperna. Samtliga variabler bygger även på 

forskning gällande identitetsskapande via konsumtion. Målet är således att, med 

hjälp av dessa variabler, hitta mönster på vilken eventuell betydelse konsumtion har i 

respondentgruppernas identitetsskapande på sociala medier.  

 

Variabel 15-21 grundas i forskning gällande Word of Mouth, Visibility labour och 

marknadsföring på sociala medier. Abidin (2016) menar att “vanliga människor” 

skapar gratisreklam när de publicerar bilder på inköp, taggar varumärken och gillar 

kommersiella inlägg. Detta då det skapar en typ av reklaminnehåll som verksamheter 

inte behöver finansiera för. Genom att interagera med konsumenter på detta sätt 

genereras, enligt Kim och Ko (2012), en form av effektiv marknadsföring. Detta 

påvisar därför undersökningens relevans där dessa variabler förväntas mäta möjliga 
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reflektioner angående gratisreklam samt hur benägna respondenterna är att sprida 

detta. Dessutom skapar variablerna möjlighet att mäta hur och om det finns 

skillnader mellan våra utvalda grupper.  

 

Variabel 19 operationaliseras i syfte att behandla både WOM, identitetsskapande och 

på så sätt även spridning av gratisreklam. Enkätfrågan innehåller två bildexempel, 

dessa illustrerar samma motiv. Den ena bilden har ett tydligt kommersiellt budskap, 

i form av ett tydligt framkommande varumärke. Här ska respondenterna välja vilken 

bild som tilltalar dem mest, på så sätt att de skulle kunna publicera en liknande bild 

på sina sociala medier. Syftet med variabeln är att mäta om varumärkets symboliska 

värde har någon betydelse (Elliott & Wattanasuwan, 2015). Har det symboliska 

värdet en betydande roll, att respondenten då tilltalas av bild nummer ett, kan det i 

sin tur innebära att man finner ett mätbart mönster i huruvida kommersiella 

budskap är en del av respondentens identitetsbyggande på sociala medier. Om 

anledningen till bildvalet grundar sig i  just identifikation med det specifika 

varumärket, eller om bilder innehållande varumärken generellt sett tilltalar 

respondenten mer är inget studien kan uttala sig om. Studien kommer därmed inte 

kunna mäta anledningen bakom bildvalen. Däremot kan studien, kopplat till 

forskning angående identifikation via konsumtion, finna möjliga mönster som kan 

tyda på identitetsskapande via kommersiellt innehåll. Samtliga variabler ämnar att 

mäta vilken betydelse respondenternas reflektioner kring spridning av kommersiella 

budskap har, i koppling till vad de väljer att publicera på sociala medier. Variablerna 

behandlar respondenternas medvetenhet kring den eventuella roll som kommersiell 

sändare, samt och om, eller vad, det kan tänkas ha för betydelse i 

identitetsskapandet.  

3.5 Pilotstudie  

En pilotstudie genomfördes för att undersöka enkätfrågornas kvalitet och dess 

funktion. Målet var således att uppnå ett utgångsläge med hög reliabilitet, trots att 

man rent praktiskt inte kan uppnå ett sådant läge dessförinnan inkodning av den 

faktiska datan (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns, Wängnerud, 2017). Studien 
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genomfördes på tio ungdomar, av ungefär samma ålder som undersökningens tänkta 

studieobjekt. Detta för att få ett så pass rättvist resultat som möjligt. Pilotstudiens 

syfte var att ta reda på om ungdomarna/respondenterna uppfattade frågor och 

svarsalternativ, som ställs i enkäten, på likvärdiga sätt. Vidare fanns även 

förhoppningar om att eventuella misstag skulle komma till ytan, såsom 

felkonstruerade frågor och saknaden av svarsalternativ. En förklaring av enkätens 

syfte gavs, detta för att ge respondenterna en uppfattning av enkätens avsikt, innan 

genomförandet. En likvärdig förklaring kommer således ges vid utdelningen av den 

slutgiltiga enkäten.  

 

Pilotstudien resulterade i uppkomsten av enkätens för-och nackdelar. 

Respondenterna bidrog med förmånliga synpunkter på enkätens frågor och 

svarsalternativ. Enligt respondenterna sågs enkäten som lättbegriplig, med ett 

lämpligt omfattat omfång. Språket som används ansågs även det vara väl anpassat 

till undersökningens tänkta målgrupp. Enligt respondenterna sågs nackdelen med 

enkäten vara att vissa förtydligar krävdes, att somliga frågor sågs som något diffusa. 

Fråga nummer tolv, som tidigare innefattat bildexempel på två olika objekt, sågs som 

aningen svåröverskådlig då bilder går att bejaka med olika perspektiv. För att få en så 

pass rättvis bedömning ändrades frågan, efter respondenternas synpunkter, till att 

illustrera en och samma bild i olika versioner. Synpunkterna resulterade även i att 

”rubriker” lades till för varje svarsalternativ, som ersättning för den tidigare 

nummergraderingen. Detta för att ge mer precision i frågorna och för att 

respondenterna lättare ska kunna identifiera sig med ett svarsalternativ. Vidare man 

hade kunnat öka antalet respondenter kan diskuteras. Då pilotstudiens främsta syfte 

var att undersöka om enkäten och dess substans fungerar i praktiken hade omfånget 

därför inte så stor betydelse och tio individer ansågs därmed som ett rimligt urval. 

3.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  

För att åstadkomma en vetenskaplig studie krävs vissa kriterier. En korrekt 

genomförd undersökning bör uppnå hög reliabilitet och validitet (Eliasson, 2010). 

Höjden av reliabilitet avser hur pålitlig en undersökning är. För att uppnå detta ska 
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studien kunna genomföras av andra – och således få liknande resultat (Esaiasson et 

al., 2017). Det är därför av stor vikt att förutsättningarna är densamma för samtliga 

respondenter. För att studien ska uppnå reliabilitet har stor fokus lagts på 

kongruens. Det innebär att liknande frågor har ställts, som mäter ungefär samma 

sak, vilket gör att man kan få ut mer av företeelsen och dess nyanser. Det har även 

arbetats aktivt med att undvika negationer och försvårade ord, detta för att kringgå 

onödiga missuppfattningar och på så sätt få hög grad av reliabilitet (Trost & 

Hultåker, 2007). Det innebär att vi även arbetat med förenkling av uttryck, som 

målguppen kan tänkas uppfatta som komplicerade. Ett exempel på detta är när 

begreppet varumärke definieras i enkäten, innan en fråga som berör ämnet ställs.  

 

För att uppnå hög validitet krävs det att undersökningen mäter det den faktiskt är 

ämnad att mäta. Det är därför viktigt att enkäten innehåller frågor som går att svara 

sanningsenligt på, annars blir den insamlade datan inte giltig. Genom nedbrytning av 

frågeställning samt operationalisering av studiens variabler, utifrån det teoretiska 

ramverket, kan en ökning av studiens validitet ske (Eliasson, 2010). Genom en 

noggrann operationalisering samt väl utvalda teorier, som går i led med studiens 

syfte, påvisas en hög validitet. För att motverka missuppfattning och försäkra om att 

enkäten är välkonstruerad, i form av bra frågor och sanningsenliga svarsalternativ, 

pilottestades den av ungdomar i liknande åldrar. Vi valde dessutom att inkludera en 

förklaring av begreppet “varumärke” i enkäten, då vi ville undvika att 

respondenternas svar grundades i en feltolkning av begreppet.  

 

Lyckas man i sin studie åstadkomma hög reliabilitet samt validitet, inklusive ett 

fullständigt urval, leder det till att man med sannolikhet uppnår ett generaliserbart 

resultat (Esaiasson, et al., 2017). Chans till generaliserbarhet är vid 

enkätundersökningar goda om urvalet är tillräckligt stort eller om man genom 

slumpmässiga urval låter en mindre grupp av populationen representera 

populationen i helhet. Det finns alltså även möjlighet att, utifrån ett något mindre 

urval, dra eventuella slutsatser om det sammanhang ett urval ingår i, trots att det 

inte är ett totalurval (Ekström & Larsson, 2010). Genomförandet av vår studie 

resulterade dock inte i ett slumpmässigt urval, även om det var eftersträvansvärt. 
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Detta berodde på att vi inte hade den friheten att låta slumpen avgöra i valet av 

gymnasieklasser att undersöka. Urvalet skedde inom ramen för vår studie men då vi 

inte kunde förlita oss på att alla gymnasieskolor/gymnasieklasser i Karlstads 

kommun ville ställa upp i genomförande av enkätundersökningen kunde ett 

slumpmässigt urval inte heller ske. Ett kvoturval skedde då vi fick dela in urvalet i 

grupper utifrån egenskapen att gymnasieklasserna var villiga att ställa upp i 

undersökningen. Indelningen skedde även i grupper om högskoleförberedande 

respektive yrkesförberedande utbildningar. Rent proportionellt stämmer det överens 

med populationen, men det som dock saknas är förteckningen över hela 

populationen. Vi kan därför inte generalisera vårt resultat och därför inte heller 

uttala oss om hela populationen. Det studien däremot kan göra är att presentera 

eventuella intresseväckande mönster och skillnader, ur vårt specifika urval, och 

därefter uppmana till vidare studier som kan komma att bidra med en 

generalisering.  

3.7 Metodologiska problem  

Vägen till ett slugiltigt resultat är sällan rak och lättvandrad. I undersökningen insåg 

vi relativt tidigt att ett slumpmässigt urval inte var möjligt, vilket problematiserar 

studiens validitet och reliabilitet till viss grad (Ekström & Larsson, 2010). Av den 

orsaken kan studien således inte med säkerhet uttala sig om ett generaliserbart 

resultat.  

   

Enkätens förberedelse, genomförande samt sammanställning var aningen 

tidskrävande, vilket problematiserade vårt genomförande tidsmässigt. Då vi tidigt i 

förberedelserna fick ta ståndpunkt huruvida utdelningen av enkäten skulle ske via 

webben eller ansikte-mot-ansikte var detta dock inte överraskande . Ytterligare 

problematik som råder är att enkätundersökningar påvisar vad individer säger att de 

gör , snarare än deras faktiska handlingar. Den data vi således samlat in, med hjälp 

av enkätsvar, bevisar därför inga exakta sanningar eller djupgående svar, utan ger 

oss enbart möjlighet att uttala oss återkommande mönster respondenterna ger vår 

studie.  
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3.8 Etiska spörsmål  

För att studien ska vara etiskt belagd inleddes enkäten med ett missivbrev. I 

missivbrevet redogjordes kort information om studien, vad resultatet skulle 

användas till, samt vilka avsändarna är. Syftet med denna information var att väcka 

intresse, förståelse och tillförlitlighet hos respondenterna (Trost, 2007). I 

missivbrevet informerades deltagandet även att enkäten var frivillig, samt att 

respondenterna garanterades anonymitet – det kommer aldrig framgå vem 

respondenten är eller vad hen har svarat. En kvantitativ undersökning syftar till att 

mäta förhållanden i en stor grupp människor, därför var inte den personliga 

individen intressant för vår undersökning. Respondenterna kan därför känna större 

trygghet, när deras identitet är skyddad, vilket i sin tur kan leda till att de blir mer 

benägna att svara sanningsenligt på frågorna (Eliasson, 2010).  

 

Innan enkäten genomfördes kontaktades gymnasieklassernas lärare via mail. De 

informerade i sin tur sina elever och bad om samtycke innan datum för 

undersökning säkerställdes. Information som redovisas i missivbrevet togs även upp 

av oss personligen vid samtliga möten med gymnasieklasserna. Detta påvisar 

elevernas frivillighet till genomförandet av enkätundersökningen ytterligare. Som 

tidigare nämnt gäller denna undersökning endast ungdomar som studerar tredje året 

på gymnasiet. En stor anledning till detta är att ungdomarna nått myndighetsålder, 

vilket förenklar förhållandet, då man i annat fall behövt målsmans underskrift innan 

genomförandet.  
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4. Resultat och analys  

I denna del redovisas studiens resultat som arbetats fram genom en 

enkätundersökning. Fokus har riktats mot att redovisa det resultat som anses ha 

mest relevans för att besvara studiens frågeställningar och syfte. Notera att vi i den 

första delen konstruerat om vissa variabelvärden i SPSS. Detta har gjorts för att 

tydliggöra och konkretisera svaren för läsaren, när vi på ett deskriptivt sätt talar om 

ungdomar i stort. När vi däremot redovisar mönster och skillnader som framkom 

mellan kön och utbildningstyp har dessa omkodningar inte skett. Det är ett medvetet 

val som gjorts för att öka synligheten av alternativa mönster i vår population om 

cirka 200 respondenter. En ytterligare notis är att totalsiffran emellanåt blir mer än 

100 procent. Detta beror på att en avrundning i procenttalen gjorts. Antalet 

respondenter varierar även i tabellerna, vilket beror på att datan i vissa fall tvättats 

innan analys. 

 

Följande avsnitt kommer även att summera, diskutera och analysera de mest 

framträdande resultat i vår undersökning. Resultaten kommer att förbindas med de 

teorier och tidigare forskning som ligger till grund för studien, samt anknytas till 

studiens syfte och frågeställningar. Avsnittet är disponerat med hänsyn till studiens 

forskningsområden –ungdomar i stort, kön och utbildningstyp.  

4.1 Ungdomar  

I detta delkapitel redovisas en deskriptiv del om hur studiens urval ungdomar, i 
helhet, svarat på de mest relevanta enkätfrågorna för studiens ämnade syfte. 

4.1.1 Ungdomars identitetsskapande på sociala medier  

Dagens ungdomar växer idag upp i ett samhälle fulladdat med digitala medier 

(Buckingham, 2008). Internet och sociala medier ses numera likt en naturlig del i 

vardagen och en plats där man umgås och interagerar med varandra. Forskare menar 

dessutom att det kommit att bli en plats som definierar och omdefinierar unga 

människors identiteter. Det råder ingen tvekan om att sociala medier blivit en stor 
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del av unga människors liv. Vår undersökning visar att samtliga ungdomar är 

medlemmar på minst en social medieplattform och 92 procent av dessa använder 

dessutom sociala medier flera gånger dagligen.  

 

Tabell 4:1 – Ungdomars konsumtion av sociala medier (Procent)  

Hur ofta använder du 

dig av sociala medier? 

Mer sällan Några gånger i 

veckan 

En gång om 

dagen 

Flera gånger om 

dagen 

Total 

Ungdomar  2 4 2 92 100% 

Total: N=203  
 

Resultat i tabell 4:1 innebär att respondenterna med fördel kunde genomföra 

enkäten och bidra med något av värde i vår undersökning. Det påvisar dessutom 

relevansen i att undersöka just ungdomar, i vårt fall gymnasieelever i årskurs tre, då 

resultatet visar att de är högkonsumenter av sociala medier. Ungdomar spenderar 

mer tid online än någonsin och man kan, genom vår studie, vittna mönster på att det 

blivit en del av deras uppväxt och en del av ungdomskulturen.  

 

Vid forskning om identitetsskapande på sociala medier talas det mycket om 

människans makt över sin egna identitet, makten över jaget. Sociala medier erbjuder 

en kontroll över bilden av vem man är. Detta genom att selektivt välja ut vilka delar 

av sig själv och sitt liv man vill visa upp för andra (Goffman,1959; Hogan, 2010). 

Detta beteende kan vi även se tendenser av i vår studie.  

 

Tabell 4:2 – Ungdomars noggrannhet vid val av publicering (Procent)  

 Inte noggrann Delvis noggrann Noggrann Total 

“Jag är noga med 

vad jag publicerar 

på mina sociala 

medier” 

13 35 52 100% 

 

Total: N=202 

 

Tabell 4:2 visar att en majoritet, 52 procent, av de undersökta ungdomarna menar att 

de är noggranna i sina val över vad de ska, och inte ska, publicera på sina sociala 
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medier. Detta tolkar vi, med hjälp av tidigare forskning, som att ungdomarna har ett 

behov av att kontrollera vilka delar, av sig själv och sitt liv, andra åskådare ska få ta 

del av. Detta kan således kopplas till Ruyter & Conroys (2002) definition av 

online-identitet samt Goffmans (1959) teori kring intrycksstyrning, då studiens 

ungdomar medvetet tar beslut över vilken självbild de väljer att presentera på sina 

sociala mediekanaler.  

 

Det har, i vår undersökning, visat sig att ungdomar agerar och reflekterar relativt 

olika när det gäller deras identitetsskapande på sociala medier. Det finns inget tydligt 

mönster som kan konstatera att ungdomar lägger stor vikt vid deras 

identitetsskapande. Det går heller inte att konstatera att deras identitet bygger på 

den bild de valt att måla upp på sina sociala medier. Däremot tyder våra resultat på 

att många av studiens ungdomar, i någon grad, värderar bilden andra har av dem.  

 

Tabell 4:3 – Vikten av andras intryck på sociala medier (Procent)  

 Inte viktigt Delvis viktigt Viktigt Total 

“Det är viktigt för 

mig hur andra ser 

mig på sociala 

medier”  

28 50 22 100% 

“Det är viktigt för 

mig att få många 

“likes” på mina 

bilder/uppdateringar 

på sociala medier”  

37 46 17 100% 

Total: N=203  
 

Enligt tabell 4:3 är fördelningen mellan ungdomars förhållningssätt, till hur andra 

ser dem, relativt jämn. 28 procent anser att det inte är viktigt, 50 procent anser att 

det delvis är viktigt och 22 procent värderar det som viktigt. Liknande resultat kan 

utläsas i påståendet gällande vikten av “likes” där majoriteten, även där, svarar att 

det är “delvis viktigt”. Dock svarar 37 procent av ungdomarna att det inte är viktigt, 

vilket är en ökning från föregående påstående gällande hur andra ser dem på sociala 

medier. Dock kan studien, med stöd av dess resultat, konstatera att merparten av 
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ungdomarna på något sätt värderar andras bild av en. Detta då svar som “ delvis 

viktigt” inte ses ta helt avstånd till påståendet. Således kan resultatet kopplas till 

studiens tidigare forskning gällande identitetsskapande, där man menar att 

människans identitet, till stor del, bygger på vad andra har för bild av en (Belk, 

2016).  

4.1.2 Ungdomars spridning av kommersiella budskap  

I takt med sociala mediers framväxt skedde också en stor förändring, en förändring 

gällande spridning av kommersiella budskap. På sociala medier kan konsumenter 

öppet dela med sig av kommersiella budskap i form av  information och åsikter om 

en produkt eller varumärke. Detta har getts benämningen Electronic Word of Mouth 

(eWOM) och kan både vara en medveten och omedveten handling från 

konsumenters håll (Erkan & Evans, 2016). Vi har i denna studie undersökt hur 

benägna ungdomar är att sprida kommersiellt innehåll på deras sociala 

mediekanaler.  

 

Figur 4:1 – Ungdomars grad av spridning av kommersiella budskap -  via “likes” och 

kommentarer (Procent)  

Total: N=203 

 

Figur 4:1 visar att ungdomar mer frekvent gillar/”likear” inlägg från varumärken, 

snarare än att kommentera dem. Den procentuella skillnaden mellan att gilla och 

kommentera flera gånger om dagen är stor, 23 procent respektive 1 procent. 
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Liknande, fast mer markant, skillnad går också att utläsa i svarsalternativet “ aldrig”. 

Det vi kan konstatera är att majoriteten ungdomar, som deltagit i vår undersökning, 

någon gång bidragit till spridning av kommersiella budskap. Detta genom avsiktlig 

eller oavsiktlig eWOM. Utifrån studiens resultat kan man utläsa att endast 17 procent 

av ungdomarna aldrig “gillar” inlägg från varumärken/kommersiella sändare. Det 

innebär således att resterande 83 procent någon gång har gillat ett sådant inlägg, 

vilket innebär att de på något sätt bidragit till oavsiktlig eWOM (Erkan & Evans, 

2016).  

 

När det gäller avsiktlig eWOM, i form av delning eller publicering av kommersiellt 

innehåll, ser fördelningen dock något annorlunda ut. Enligt studiens resultat är 

spridning av avsiktlig eWOM inte lika vanligt.  

 

Tabell 4:4 – Ungdomars benägenhet att sprida avsiktlig eWOM (Procent)  

“Har du någon gång publicerat en bild eller en “story”, på sociala 

medier, som visar en produkt du köpt där varumärket tydligt 

framkommer?” 

Ja Nej Total 

Ungdomar  53 47 100 % 

Total: N=203  
 

Tabell 4:5 – Ungdomars benägenhet att sprida avsiktlig eWOM (Se bildexempel i bilaga) 

(Procent)  

“Hur troligt är det att du skulle 

publicera/dela en liknande bild på 

någon av dina sociala medier?” 

Inte alls troligt Inte så troligt Ganska troligt Mycket troligt Totalt  

Ungdomar 27 30 27 17 101 % 

Total: N=203  

 

Enligt tabell 4:4 har drygt hälften av ungdomarna någon gång publicerat ett inlägg 

där en produkt eller ett varumärke framkommit. I tabell 4:5 kan man utläsa en 

ojämn aktivitet vid spridning av kommersiella budskap på sociala medier. Det är en 

relativt stor spridning av svar vilket innebär att det inte finns någon majoritet som 

antyder ett visst mönster bland ungdomar i stort. Det är endast 17 och 27 procent av 

43 



 

 

respondenterna som menar att det är “ganska troligt” respektive “mycket troligt” att 

de skulle publicera en bild eller story, när de besöker en plats, och därefter taggar 

varumärket. Jämför man dessa resultat med figur 4:1 tyder det på att ungdomar i 

allmänhet är mer benägna att oavsiktligt sprida kommersiella budskap, snarare än 

avsiktligt.  

 

Det finns ett flertal vetenskapliga förklaringar till varför människor väljer att dela 

med sig av kommersiella budskap. Det kan till exempel vara för att hjälpa människor 

i sin närhet, genom att påverka deras köpbeslut (Erkan & Evans, 2016). En 

ytterligare anledning kan vara för att påverka bilden av sig själv. Genom att till 

exempel dela med sig av positiva köpupplevelser kan bilden av en “smart” 

konsument målas upp (Henning-Thurau, Gwinner, Walsh, Gremler, 2004).  

 

Tabell 4:6 – Den sannolika delningen (Procent) 

“Hur troligt är det att du skulle dela 

med dig av denna köpupplevelse 

med dina vänner på sociala 

medier?” 

Inte alls 

troligt 

Inte så 

troligt 

Ganska 

troligt 

Mycket 

troligt 

Total 

Ungdomar 15 23 30 32  100%  

Total: N=203  

 

Med hjälp av tabell 4:6 kan vi konstatera att majoriteten av ungdomarna menar att 

de troligtvis skulle dela med sig av en positiv köpupplevelse, till sina vänner, på 

sociala medier. 30 procent svarar att det är “ganska troligt” och 32 procent att det är 

“mycket troligt”, det är endast 15 procent som svarar att det inte är troligt alls. Detta 

tyder på att det är relativt vanligt bland ungdomar att någon gång dela med sig av 

sina positiva köpupplevelser till sina vänner, via sociala medier. Med vår 

undersökning kan vi inte ge en djupare förklaring till varför ungdomarna delar med 

sig av innehåll på sociala medier. Bortsett från förklaringarna ovan kan en möjlig 

anledning också kopplas till (Goffmans, 1959) teori gällande intrycksstyrning. När en 

individ självmant delar med sig av en positiv köpupplevelse, berättar hen också för 

sin mottagare vad hen tycker om. Den konsumerade produkten/tjänsten blir 

följaktligen något som individen står bakom och kan identifiera sig med. Då 
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konsumtion kan kategorisera in människor i grupper (Kleine, Kleine lll & Allen, 

1995) innebär det således att individer, som delar med sig av sina köpupplevelser, 

också kan styra mottagarnas intryck av mot en önskad riktning. Detta för oss vidare 

till nästa delkapitel.  

4.1.3 Konsumtion & Identitet  

Med en produkt eller annan ägodel kan människan berätta för sin omgivning vem 

hen är. Det finns följaktligen en stark koppling mellan konsumtion och identitet, där 

varumärken spelar en stor roll. Varumärken innehåller symboliska värden som 

representerar människans självbild (Belk, 1988). Dessa symboliska värden kan också 

hjälpa människan att visa sin ståndpunkt, skilja sig från andra eller visa att man hör 

samman en viss grupp (Kleine, Kleine lll & Allen, 1995). Ett intressant resultat i vår 

studie berör just detta. I enkäten fick ungdomarna ta ställning till vilken, av två 

bilder, som tilltalade de mest på så sätt att de själva skulle kunna publicera den. 

 

Tabell 4:7 – Tilltalas mest av vänster eller höger bild - Icke kommersiell vs. kommersiell bild 

(Procent)  

“Vilken av nedanstående bilder tilltalar dig mest, 

på så sätt att du själv skulle kunna publicera/dela 

en liknande bild på dina sociala medier?” 

Vänster Höger Total 

Ungdomar  13 87 100% 

Total: N=200  

 

Tabell 4:7 visar att den högra bilden, som innefattar ett tydligt varumärke, tilltalar 

flest respondenter. Hela 87 procent valde denna. Vi kommer inte kunna uttala oss 

om exakt anledning till varför  ungdomarna valde bilden, men en parallell går att dra 

till forskning kring identifikation via konsumtion och varumärkens symboliska 

betydelse (Belk, 1988; Kleine, Kleine lll & Allen, 1995). Det är möjligt att 

ungdomarna hellre identifierar sig med ett varumärke än inget varumärke alls. Att en 

“anonym” bild utan varumärke inte har samma symboliska betydelse, vilket kan 

påverka bildens signaler och på så sätt också attraktion.  
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Som tidigare redovisat har majoriteten av ungdomarna i vår undersökning någon 

gång spridit kommersiella budskap på sina sociala kanaler. Ett intressant 

konstaterande, som grundar sig i en bivariat analys och vårt resultat, är att 

ungdomar som inte anser att sociala medier ger en bra bild av vilka de är också är 

minst benägna att publicera en bild/story där de taggar ett varumärke.  

 

 

Figur 4:2 – “Sociala medier ger en bra bild av vem man är” - Benägenhet att sprida avsiktlig 

eWoM (Se bildexempel i bilaga) (Procent)  
Total: N=203  

 

Figur 4:2 visar att majoriteten, 60 procent, av de ungdomar som inte instämmer i att 

man får en bra bild av vilka de är, på sociala medier, också svarar att det inte är 

troligt att de skulle lägga upp en liknande bild. Man kan också utläsa att 41 procent 

av de ungdomar som anser att sociala medier ger en bra bild av vilka de är, också 

menar att det är ganska troligt att de skulle publicera en bild med kommersiella 

budskap. I detta fall kan man tolka det som att de sistnämnda är mer benägna att 

sprida kommersiella budskap. En möjlig analys av detta är att ungdomar, som 

identifierar sig via sociala medier, också är är mer benägna att använda sig av 

konsumtion i sitt identitetsskapande. Detta är dock inget vi med säkerhet kan 

konstatera, men genom detta resultat kan vår undersökning visa möjliga tendenser 

till det.  
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4.1.4 Ungdomars medvetenhet  

Identitetsskapande via konsumtion och informationsspridning i form av eWOM är 

två företeelser på sociala medier som företag kan dra stor nytta av. När 

privatpersoner “taggar” varumärken, publicerar bilder på inköp och gillar/”likear” 

kommersiella inlägg skapas en form av reklaminnehåll. Företag får uppmärksamhet 

och information (som de förmodligen annars hade behövt finansiera) sprids vidare 

gratis (Abidin, 2016). Detta har visat sig vara en guldgruva för företag och numera är 

denna typ av marknadsföring, på sociala medier, en självklar del i deras 

marknadsföringsstrategi (Tuten & Solomon, 2017). Det fanns delade reflektioner 

kring detta bland våra undersökta ungdomar, vilket nedan kommer redovisas.  

 

Tabell 4:8 – Ungdomars medvetenhet kring företags ökade synlighet (Procent)  

“Tror du att sådana 

bilder/inlägg ökar företags 

synlighet och uppmärksamhet 

på sociala medier?” 

Nej inte alls Ja men 

sällan 

Ja till viss 

del 

Ja i mycket 

hög 

utsträckning 

Vet ej Total 

Ungdomar 2 5 51 38 4 100% 

Total: N=203  

 

Tabell 4:8 visar att undersökningens ungdomar har en relativt hög medvetenhet om 

företags ökade synlighet via privatpersoners kommersiella inlägg. Merparten, 51 

procent, trodde att kommersiella inlägg via privatpersoner ökade företags synlighet 

“ till viss del” . 38 procent trodde att företags synlighet ökade “ i mycket hög 

utsträckning” och det var endast 2 procent som trodde att det inte hade någon effekt 

alls. Vi betraktar även ett liknande resultat kring ämnet gratisreklam .  
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Figur 4:3 – Tilltalas mest av den (högra) kommersiella bilden - Anser att det kan förlikas med 

gratisreklam (Procent)  
Total: N=174  

 

Som tidigare nämnt fick respondenterna i vår studie, se tabell 4:7,  välja vilken av två 

bilder som tilltalade de mest på så sätt att de skulle kunna publicera den själv. 174 av 

200 (87 procent) respondenter svarade att de tilltalas mest av den högra bilden, 

alltså den som innefattar ett tydligt förekommande varumärke. Figur 4:3 redovisar 

att 58 procent av dessa 174 respondenter anser att bilder, likt den högra, kan förlikas 

med gratisreklam. Detta påvisar att merparten av de som tilltalas av den högra bilden 

också är medvetna om att en sådan bild kan liknas med just gratisreklam. Figur 4:3 

redovisar dessutom att 28 procent av respondenterna svarat att de inte reflekterat 

över fenomenet och 14 procent anser att det inte kan förlikas med gratisreklam.  

 

Abidin (2016) menar att inlägg med kommersiella budskap, via privatpersoner, kan 

liknas med gratisreklam. Baserat på Abidins argument mäter vi alltså i figur 4:3 hur 

stor andel av respondenterna som är medvetna om detta. Resultatet visar att 

majoriteten ungdomar, som kan tänka sig publicera en liknande bild, också är 

medvetna om att de då skulle bidra till spridning av gratisreklam. Utöver detta går 

det också att antyda en viss omedvetenhet bland respondenterna. 14 procent anser 

nämligen att bilden inte kan liknas med gratisreklam och 28 procent svarar att de 
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aldrig reflekterat över det. Det är inga jättelika siffror, men de visar intressanta 

mönster. Resultaten innebär att om  dessa respondenter faktiskt publicerar en 

liknande bild. i praktiken, skulle de vid publiceringen inte vara medvetna om att de 

sprider en form av gratisreklam. Vilket tyder på att det faktiskt råder en viss 

omedvetenhet bland ungdomarna.  

 

Tabell 4:9 – Medvetenheten kring gratisreklam (Procent)  

“Anser du att detta kan liknas med 

gratisreklam? På så sätt att man 

gör företag en tjänst utan att få 

betalt.” 

Ja Nej Inget jag 

reflekterat 

över  

Total 

Ungdomar 59 14 27 100% 

Total: N=202  

4.1.5 Ungdomars värderingar gällande gratisreklam 

Med resultatet från tabell 4:9 kan vi konstatera att stor del av ungdomarna, 59 

procent,  är av samma åsikt som Abidin (2016) när det gäller existerandet av 

gratisreklam på sociala medier. När privatpersoner publicerar/skickar inlägg och 

bilder, där varumärken tydligt framkommer, anser endast 14 procent att det inte kan 

liknas med gratisreklam. Majoriteten, 59 procent, instämmer med Abidin och att en 

sådan företeelse kan liknas med gratisreklam. Denna enighet mellan ungdomarna 

och Abidin förändras dock när det kommer till åsikter och värderingar kring 

fenomenet.  

 

Tabell 4:10 – Ungdomars ståndpunkt angående gratisreklam (Procent)  

“Ser du något problem i att 

människor publicerar/skickar 

bilder där varumärken förekommer, 

via sina sociala medier?” 

Ja Nej Inget jag 

reflekterat över 

Total 

Ungdomar  9 50 41 100 % 

Total: N=201  
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Abidin (2016) ser kommersiella inlägg via privatpersoner som något problematiskt. 

Han menar att företag kan utnyttja detta, på så sätt att det kan jämföras med 

gratisarbete. Tabell 4:10 visar dock att få av våra respondenter håller med honom.  

Merparten av respondenterna menar istället att de inte finner något problem eller att 

de faktiskt inte har reflekterat över frågan. Vi kan därför konstatera att ungdomarna, 

till skillnad från Abidin, inte lägger lika stor vikt vid det. Trots att majoriteten menar 

att det kan liknas med gratisreklam är det endast 9 procent som ser problematik i 

företeelsen. 50 procent svarar istället att de inte alls ser några problem i spridning av 

kommersiella inlägg och 41 procent menar att de aldrig ens reflekterat kring det 

eventuella problemet.  

 

I tidigare presenterat resultat (se tabell 4.8) redovisas ungdomarnas ståndpunkt 

gällande om de tror att kommersiella inlägg via privatpersoner kan öka företags 

synlighet och uppmärksamhet. Merparten av ungdomarna svarade då “ja”. Dessa får 

därefter svara på om det är något som avgör publicering av liknande inlägg eller inte. 

 

Tabell 4:11 –  Avgör kommersiella budskap publicering av inlägg? (Procent)  

“Om “Ja” på frågan ovan, är 

detta något som skulle 

avgöra om du publicerar eller 

inte?” 

Ja Nej Total 

Ungdomar 25 75 100 % 

Total: N=190  

 

I tabell 4:11 går det därför att utläsa att merparten ungdomar menar att spridning av 

gratisreklam inte är något som avgör publicering av liknande inlägg. Det läggs alltså 

ingen större värdering i att publicering av sådana bilder bidrar till en ökad synlighet 

för företag. Detta resultat stärker det faktum att ungdomarna inte lägger vidare 

värdering vid kommersiella inläggs eventuella problematik. Trots att merparten av 

ungdomarna är medvetna om att kommersiella inlägg ökar företags synlighet menar 

75 procent att det inte är något som avgör om de publicerar eller inte. En möjlig 

förklaring till detta, kopplat till tidigare presenterad teori,  skulle kunna vara att 

ungdomar värderar sin konstruerade självbild högre än det faktum att företag 
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faktiskt kan dra nytta av den. Att det alltså inte är med avsikt som ungdomarna blir 

kommersiella sändare åt företagen, utan att de kommersiella budskapen snarare blir 

en strategi i berättelsen av sig själv. Målet är därför inte någon finansiell vinning, 

utan snarare en pågående resa där belöningen ligger hos en själv och den person man 

vill vara.  

4.2 Könsskillnader  

Forskning som påvisar generella skillnader och mönster i kvinnor och mäns 

beteenden finns det gott om. Likaså finns det forskning som påpekar skillnader 

mellan könens förhållningssätt i det sociala medielandskapet (Gustavsson & 

Höglund, 2011). I studien ställs frågan om det finns någon könsskillnad i reflektioner 

kring identitetsskapandet och rollen som kommersiell sändare på sociala medier. 

Baserat på studien resultat kan man konstatera att så är fallet.  

4.2.1 Identitetsskapande  

Belks (2016) menar att “likes” är nutidens främsta källa för att ge och få respons och 

bekräftelse. När en individ till exempel publicerar en bild på Instagram kan hen få 

bekräftelse genom att människorna i sin omgivning visar närvaro i form av “likes”. 

Vår studie visar könsskillnader när det kommer till att lägga något värde i antal 

“likes” man får på sociala medier.  

 

Tabell 4:12 – Vikten av antalet “likes”, fördelat mellan könen (Procent)  

“Det är viktigt för 

mig att få många 

likes på sociala 

medier”  

Instämmer 

inte alls  

Instämmer 

till liten del 

Instämmer 

delvis 

Instämmer till 

stor del  

Instämmer helt Total 

Man  55 22 16 5 3 101% 

Kvinna 18 21 34 20 7 100% 

r = .407, p = 0,000. Total: N=202  
 

Tabell 4:12 visar en stor skillnad i kvinnor och mäns värderingar gällande “likes” på 

sociala medier. I tabellen kan man avläsa att 18 procent av kvinnorna svarar att de 
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inte instämmer i påståendet, av männen är det hela 58 procent som svarar 

detsamma. Detta innebär att resterande kvinnor, 82 procent, i någon grad värderar 

“likes” medans en majoritet av männen inte lägger någon värdering vid det.  

 

Tabell 4:13 – “Viktigt hur andra ser mig”, fördelat mellan könen (Procent)  

“Det är viktigt 

för mig hur 

andra ser mig på 

sociala medier” 

Instämmer 

inte alls  

Instämmer till 

liten del 

Instämmer 

delvis 

Instämmer till 

stor del  

Instämmer helt Total 

Man  39 23 24 12 3 101% 

Kvinna 16 22 32 20 10  100% 

r = .283, p = 0,000. Total: N=202  

 

Vår undersökning påvisar även att kvinnor, procentuellt sett, anser att det är mer 

viktigt hur andra uppfattar dem på sociala medier. Tabell 4:13 visar att det 

förekommer en större spridning av svar mellan könen. Sambandet är därför inte lika 

starkt som ovanstående mätning gällande “likes” (tabell 4:12), men vi kan 

fortfarande se att kvinnor, i jämförelse med män, lägger större vikt vid hur andra ser 

dem på sociala medier.  

 

Det finns ingen tidigare forskning som stärker att kvinnor värderar “likes” och 

andras bild av en mer än män. Däremot kan resultatet kopplas till forskning som 

påvisar att kvinnor är mer aktiva sociala medieanvändare. Enligt Gustavsson och 

Höglund (2011) uppdaterar kvinnor sina sociala medier mer frekvent, vilket i sin tur 

kan innebära att kvinnorna på något plan också förväntar sig mer gensvar från sina 

åskådare. Denna parallell går således att dra till studiens resultat gällande just 

betydelsen av “likes” för studiens respondenter.  

 

Tabell 4:14 – Noggrannhet vid publicering, fördelat mellan utbildning (Procent) 

“Jag är noga 

med vad jag 

publicerar på 

mina sociala 

medier”  

Instämmer 

inte alls  

Instämmer till 

liten del 

Instämmer 

delvis 

Instämmer till 

stor del  

Instämmer 

helt 

Total 
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Man  17 18 23 23 19 100% 

Kvinna 9 13 16 30 32 100% 

r = .202, p = 0,004. Total: N=201  

 

Studiens resultat indikerar dessutom på att det finns ett större behov hos kvinnor att 

kontrollera sin online-identitet. Tabell 4:14 visar nämligen att kvinnor är något mer 

noggranna över sitt innehåll än vad män är. Det går dock att utläsa spår av 

noggrannhet bland männen, detta då det finns en spridning av svar samt att endast 

17 procent svarar att de inte instämmer alls i påståendet. Däremot finner vi en 

markant skillnad i svarsalternativet “instämmer helt”. Det är fler kvinnor, 32 

procent, än män, 19 procent, som instämmer helt i att de är noggranna med vad de 

publicerar på sociala medier. När individer är noggranna och reflekterar över vad de 

vill och inte vill visa upp för andra, kan det påvisa ett visst behov av att konstruera en 

önskad bild av sig själv (Ruyter och Conroy, 2002).  Med koppling till detta menar 

studien därför att kvinnor är mer benägna att kontrollera bilden av sig själva på 

sociala medier. Det kan man i sin tur sammankoppla med Goffmans (1959) teori 

gällande intrycksstyrning och därmed påstå att kvinnorna i undersökningen tenderar 

till att vara mer benägna att använda sig av detta tillvägagångssätt, för att påverka 

bilden av sig själva.  

  

Frågor som “vem är jag?” och “vem är du?” kan ses som relativt enkla att besvara i ett 

offline sammanhang. När det gäller respondenternas tankar vad gälla bilden av sig 

själva och andra online bevittnar vi i vår studie spridda tankar. De frågor som berör 

ungdomarnas självbild och bilden av andra på sociala medier är relativt likvärdiga. 

De säger i princip samma sak, trots detta ser resultatet något annorlunda ut. Detta 

presenteras i tabell 4:15.  

 

Tabell 4:15 – “Bra bild av vem jag är - Bra bild av vem andra är”, fördelat mellan könen 

(Procent)  

“Om man 

tittar på mitt 

flöde får man 

Instämmer 

inte alls  

Instämmer till 

liten del 

Instämmer 

delvis 

Instämmer till 

stor del  

Instämmer 

helt 

Total 
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en bra bild av 

vem jag är”  

Man  31 21 27 15 6 100% 

Kvinna 9 27 30 25 8 99% 

“Tittar jag på 

andras flöden 

får jag en bra 

bild av vilka 

de är” 

Instämmer 

inte alls  

Instämmer till 

liten del 

Instämmer 

delvis 

Instämmer till 

stor del  

Instämmer 

helt 

Total 

Man 26 29 30 12 2 99% 

Kvinna 13 39 31 13 5 101% 

Total: N=202 

 

Tabell 4:15 visar att fördelningen av svar mellan könen är relativt jämn. Majoriteten 

ungdomar “instämmer delvis”  i påståendet gällande sig själv och “ instämmer till 

liten del”  angående bilden av andra. Dock är det fler män, 31 procent, än kvinnor, 9 

procent, som inte alls håller med om att sociala medier ger en bra bild av vem man 

är. Det är också fler ungdomar, både män och kvinnor, som menar att bilden av de 

själva är mer korrekt än bilden man får av andra. Ett resultat som är 

intresseväckande är den förändring som sker vid påståendet om man ges en bra bild 

av andra. De 25 procent kvinnor som “ instämmer till stor del” med påståendet 

angående dem själva halveras till 12,5 procent vid frågan om man får en bra bild av 

andra via sociala medier. En likvärdig procentuellt förändring sker inte mellan 

männen. Vad detta kan bero på är inte möjligt för studien att besvara, men en 

tänkbar tes skulle kunna vara att kvinnor med aktiva online-identiteter är något mer 

medvetna om att de sällan stämmer överens med verkligheten “offline”. Det blir 

förvisso något motsägande, då kvinnorna i frågan därinnan svarat annorlunda. Detta 

kan möjligtvis kopplas till Hogans (2010) förklaring gällande den önskade 

självbilden på sociala medier. Respondenternas önskan om en idealiserad självbild 

kan således påverka respondenternas syn på sitt riktiga jag – bilden av den man vill 

vara online värderas så pass starkt att den påverkar bilden offline.  
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4.2.2 Benägenheten att sprida kommersiella budskap  

Spridning av kommersiella budskap kan ta form på olika sätt. Det kan bland annat 

vara genom att gilla, kommentera eller dela inlägg från företag och andra 

kommersiella verksamheter (Erkan & Evans, 2016). Resultaten av denna studie visar 

på att det förekommer könsskillnader gällande respondenternas spridning av 

avsiktlig och oavsiktlig eWOM.  I enkäten fick ungdomarna bland annat svara på en 

fråga som löd “Hur ofta gillar/likear du inlägg från varumärken du följer på 

sociala medier?”,  resultatet presenteras i figuren nedan.  

 

 

Figur 4:4 – Hur ofta ungdomar “gillar/likear” inlägg från varumärken, fördelat mellan könen 

(Procent)  

r = .265, p = 0,000. Total: N=202 

 

Figur 4:4 visar att undersökningens kvinnor “likear” inlägg från varumärken mer 

frekvent än männen. 30 procent av de kvinnliga respondenterna gör detta dagligen 

och endast 16 procent av männen svarar att de gör likaså. Med detta resultat kan vi 

konstatera att den dagliga spridningen av kommersiella budskap, via “likes” sker 

enligt aktuell undersökning av ungefär hälften så många män som kvinnor. 

Resultatet visar även att kvinnor, i jämförelse med män, mer frekvent “likear” 

kommersiella inlägg. Detta resultat insinuerar in sin tur att kvinnor är den grupp 

som är mest mottaglig när det gäller marknadsföring på sociala medier. Detta då de 
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visar större engagemang, i form av likes, och på så sätt indikerar mer öppenhet för 

denna “nya form” av marknadsföring.  

 

Enligt Boyd (2007, refererad i McGregor, 2015) uppmanas ständigt sociala 

medieanvändare att dela med sig av information, berättelser och erfarenheter. Som 

ungdom kan man alltså ofta befinna sig i valet och kvalet om vad man bör och inte 

bör dela med sig av. En ytterligare och något mer signifikant skillnad, mellan könen, 

förekommer vid svaren vad gälla inlägg där ungdomar självmant visar upp 

varumärken. I enkäten fick ungdomarna svara, med hjälp av ett bildexempel (se 

bilaga) hur troligt det är att de skulle publicera en liknande bild vid ett besök på en 

plats. Forskarna Erkan och Evans (2016) benämner detta som avsiktlig eWOM, då 

man medvetet tar ett aktivt beslut att dela information om ett varumärke. Till 

skillnad från att endast “likea” inlägg från varumärken, som enligt forskarna 

förklaras som oavsiktlig eWOM, gör man då istället en aktiv handling att sprida 

någon form av budskap vidare. 

 

 

Figur 4:5 –  Benägenhet att sprida avsiktlig eWOM, fördelat mellan könen (Se bildexempel i 

bilaga) (Procent)  

r = .553, p = 0,000. Total: N=202 
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Figur 4:5 visar att det förekommer en signifikant skillnad gällande kön och rollen 

som kommersiell sändare av avsiktlig eWOM. Svaren skiljer sig markant, hela 44 

procent av männen svarar att det inte alls är troligt att de skulle publicera en 

liknande bild, där varumärket taggas och kommersiella budskap tydligt förekommer 

(se exempel i bilaga). Av kvinnorna däremot, är det endast 7 procent som svarar att 

det inte alls är troligt. Merparten av kvinnornas svar ligger på “ganska troligt”, med 

41 procent, och “mycket troligt”, 31 procent. Det går dessutom att utläsa ett starkt 

statistiskt signifikant samband. Detta påvisar således en skillnad mellan kön när det 

kommer till “ likes” samt publiceringar av innehåll med kommersiella budskap. Det 

vi i undersökningen kan konstatera är att rollen som kommersiell sändare, i detta 

avseende, främst innehas av kvinnor. Konstaterandet förstärks ytterligare vid frågan 

om ungdomarna någon gång publicerat ett liknande inlägg på sina sociala 

mediekanaler.  

 

 

Figur 4:6 – Publiceringar av inlägg där varumärken tydligt framkommer, fördelat mellan 

könen (Procent)  

r = .301, p = 0,000. Total: N=202 

 

Även figur 4:6 påvisar att kön är en central faktor, i vår undersökning, för att förklara 

sambandet mellan kön och spridning av kommersiella budskap. Resultatet visar 

nämligen att 30 procent fler kvinnor svarar att de någon gång publicerat ett inlägg 

där varumärken förekommit.  
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Figur 4:7 – Delning av positiva köpupplevelser, fördelat mellan könen (Procent) 
 r=.312, p=0.000. Total: N=201 

 

Denna skillnad kan vi även infinna vid mätningen av respondenternas behov av att 

dela med sig av delar om sig själva till andra. I enkäten fick ungdomarna ta ställning 

till hur troligt det är att de aktivt skulle dela med sig av sina positiva köpupplevelser 

med sina vänner, genom exempelvis smartphoneappen Snapchat. Resultatet i figur 

4:7 visar att behovet av att dela med sig av informativa delar om sig själv och sina 

positiva köpupplevelser, är större hos de kvinnliga ungdomarna. Samtliga resultat, 

visade sig ha statistisk signifikans vilket kan fastslå studiens tydliga mönster gällande 

befintliga skillnader i män och kvinnors benägenhet att sprida kommersiella budskap 

på sociala medier.  

4.2.3 Män och kvinnors medvetenhet  

Vi har nu konstaterat en skillnad mellan könen, vad gälla benägenheten att sprida 

kommersiella budskap. Konstaterandet behöver dock inte nödvändigtvis insinuera 

att kvinnor är desto mindre medvetna om dess effekt. Studien visar att frågor som 

berör kvinnor och mäns medvetenhet kring fenomenet ges likvärdiga 

svarsfrekvenser.  
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Figur 4:8 – Kännedom angående ökningen av företags synlighet, fördelar mellan könen 

(Procent)  

Total: N=202  

 

Figur 4:8 visar att kvinnor och män procentuellt sett visar en viss medvetenhet kring 

att liknande inlägg ökar företags synlighet och uppmärksamhet. Merparten av svaren 

från vardera kön är  “ ja till viss del” eller “ ja i mycket hög utsträckning” på frågan 

om de tror att privata inlägg med synliga varumärken ökar företags uppmärksamhet. 

Vid frågan om detta i sin tur är avgörande vid publiceringen svarade majoriteten av 

bägge könen  “ nej” – att de inte avgör publicering, trots vetskapen att det bidrar med 

ökad lönsamhet för företag. Detta resultat presenteras i tabell 4:11. Däremot visar 

studiens resultat att, det är något mer troligt att, fler respondenter av manligt kön 

svarar “nej” på frågan. Med grund i detta kan man därför inte uttala sig om några 

tydliga könsskillnader i medvetenheten kring den lönsamhet företag faktiskt ges av 

privatpersoner på sociala medier.  

 

Abdin (2016) menar att privatpersoner som sprider kommersiella inlägg på sociala 

medier skapar någon form av reklam. Reklam där företag ges publicitet via deras 

sociala medier utan att behöva betala en krona för det. Att man gör ett jobb utan att 

få finansiering för det – vilket därför kan ses som problematiskt. I enkäten fick 

ungdomarna själva svara på om de såg någon problematik i detta.  
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Figur 4:9 – Upplevd problematik angående ökad synlighet, fördelat mellan könen (Procent) 

Total: N=200  

 

Med figur 4:9 kan vi konstatera att majoriteten, bland både män och kvinnor, inte ser 

en problematik i frågan. Det finns alltså inget samband mellan kön och vilken åsikt 

man har gällande detta. I figuren går det också att utläsa att det råder en viss 

omedvetenhet kring ämnet. Cirka 40 procent av vardera kön svarar nämligen att de 

inte har reflekterat kring frågan. Detta är intressant, då stor del av respondenterna i 

föregående fråga svarar att inlägg med kommersiella budskap kan öka företags 

synlighet. Detta tyder på att ungdomarna, vare sig kön, inte lägger någon större vikt 

vid frågan.  

 

Figur 4:10 – Liknelsen med gratisreklam, fördelat mellan könen (Procent)  
Total: N=201  
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På följande fråga, om fenomenet enligt respondenterna kan förlikas med 

gratisreklam, bevittnar man enligt figur 4:10 att vardera kön instämmer till en 

ungefärlig lika stor procentandel, cirka 60 procent. En minoritet, 13 och 16 procent, 

av vardera kön anser att de inte ser det som gratisreklam, medans 25 procent män 

och 30 procent kvinnor aldrig tidigare reflekterat kring detta. Man kan således inte 

se att könsaspekten, i vår studie, har en betydande roll i huruvida medveten samt 

vilken attityd man har gällande spridningen av gratisreklam på sociala medier.  

 

I uppsatsens teoridel redovisas resultat från tidigare forskning gällande skillnader 

mellan just kön och attityder gentemot marknadsföring på sociala medier. Forskaren 

Lewis (2010) fann, i sin studie, en tydlig könsskillnad gällande detta. Studien visade 

nämligen att kvinnor hade en mer positiv inställning till marknadsföring på sociala 

medier än män. Akar och Topçu (2012) påvisar dock motsatsen, att attityderna inte 

skiljer sig åt vare sig man är man eller kvinna. Vår studie fann splittrade resultat 

gällande detta. Likt Lewis (2010) upptäcktes en tydlig könsskillnad i 

undersökningen. Kvinnorna var mer benägna än män att sprida kommersiella 

budskap, och på så sätt också delta i marknadsföring på sociala medier. Detta går att 

koppla till Lewis resultat då det kan påvisa en mer positiv inställning till fenomenet, 

på så sätt att individen själv väljer att delta. Däremot fann vi, likt Akar & Topçu 

(2012) inga skillnader när vi ordagrant ställde respondenterna frågan gällande 

problematiken kring “gratisreklam”. Detta kan ses som något förvånansvärt då 

männen i vår undersökning var betydligt mindre benägna att sprida kommersiella 

budskap. Med grund i detta skulle man därför kunna anta en tydligare skillnad 

gällande attityder och kön, vilket vår undersökning inte fann. Däremot kan vårt 

resultat antyda mönster på att kvinnor är mer benägna att delta vid spridningen av 

kommersiella budskap. Det i sin tur kan tolkas likt en differentiell inställning mellan 

könen. Vardera kön ser ingen problematik i frågan, kvinnor har däremot en attityd 

som visar på att de är mer villiga att delta, vilket kan tolkas som mer öppen och 

positiv än männens.  
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4.3 Högskole-och yrkesförberedande utbildning  

Det har visat sig att socioekonomiska skillnader, såsom utbildning, kan påverka 

människans förhållningssätt, beteenden och tankar i ett flertal avseenden. I 

SOM-undersökningen av Arkhede & Ohlsson (2015) har man behandlat just detta 

och kommit fram till att högutbildade är mer aktiva i deltagandet av nyheter digitalt.  

Att människors agerande på sociala medier överlag skiljer sig åt är ett faktum. Vad 

som dock inte är lika självklart är om människor, med olika utbildningstyper, agerar 

på särskilda sätt i det sociala medielandskapet.  

 

Buckingham (2008) beskriver identitet  likt en social process och skapandet av en 

personlighet. Stor del av ungdomarnas identitetsskapande idag bygger på den bild 

som andra har av en. Oavsett om ungdomarna studerar en högskoleförberedande 

eller yrkesförberedande utbildning har man likvärdiga tankar kring vikten av hur 

andra ser dem på sociala medier.  

 

Tabell 4:16 - Värdering av andras intryck, fördelat mellan utbildningstyper (Procent)  

“Det är viktigt för mig 

hur andra ser mig på 

sociala medier”  

Instämmer 

inte alls  

Instämmer 

till liten del 

Instämmer 

delvis 

Instämmer till 

stor del  

Instämmer 

helt 

Total  

Högskoleförberedande  22 25 29 18 7 101% 

Yrkesförberedande 34 20 27 13 6 100% 

Total: N=203 

 

Tabell 4:17- Noggrannhet vid publicering, fördelat mellan utbildningstyper (Procent)  

“Jag är noga med 

vad jag publicerar 

med mina sociala 

medier” 

Instämmer 

inte alls  

Instämmer 

till liten del 

Instämmer 

delvis 

Instämmer till 

stor del  

Instämmer 

helt 

Total 

Högskoleförberedande  13 11 23 31 22 100% 

Yrkesförberedande 13 20 16 23 29 101% 

Total: N=202 
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Resultatet i tabell 4:16 visar ingen markant skillnad i huruvida utbildningstyper 

avgör värderingen av andras uppfattning. Tabellen visar en relativ jämn fördelning 

mellan utbildningar och svar. Likvärdigt resultat kan man utläsa i tabell 4:17 

gällande noggrannhet över vad eleverna väljer att publicera på sina sociala medier. 

Svaren skiljer sig något mellan utbildningarna, men skillnaderna är så pass små att 

man kan konstatera att behovet av intrycksstyrning (Goffman, 1959) inte förändras, 

vare sig man studerar en yrkesförberedande eller högskoleförberedande utbildning. 

Med andra ord, vår undersökning visar inget samband mellan utbildningstyper och 

identitetsskapande på sociala medier.  

 

 

Figur 4:11 –  Inträffade publiceringar med tydligt förekommande varumärken, fördelat mellan 

utbildningstyper (Procent)  
Total: N=203  

 

Som tidigare nämnt i kapitlet visar studiens resultat en markant skillnad vad gälla 

kön och spridning av kommersiella budskap. Denna signifikanta skillnad är dock inte 

bestående i fråga om utbildningstyp. För att exemplifierar detta analyserar vi svaren 

på frågan om de någon gång publicerat en bild/story där ett varumärke tydligt 

framkommit. Figur 4:11 demonstrerar resultatet gällande detta, 54 procent av 

ungdomarna som går en yrkesförberedande utbildning samt 53 procent av 

ungdomarna som går en högskoleförberedande utbildning svarade “ja” på frågan. 

Handlingsmönstret ser alltså i princip likadant ut på vardera utbildningstyp. 
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Liknande resultat fick vi i resterande enkätfrågor gällande detta, därför kan vi 

konstatera att utbildningstyp, i vår undersöknings avseende, inte har någon inverkan 

på den alternativa sändarrollen.  

 

 

Figur 4:12 – Medvetenhet kring företags ökade synlighet, fördelat mellan utbildningstyper 

(Procent) 

Total: N=203 
 

Studiens mätning av samtliga ungdomar resulterade i konstaterandet att majoriteten 

är medvetna om att kommersiella inlägg kan vara till fördel för företag. Redan med 

dessa resultat kunde vi förutse vad mätningen mellan utbildningstyper skulle 

resultera i. Det faktum att det inte förekom stora skillnader i figur 4:12 var därför 

inte överraskande. Det är relativt likvärdiga svar på frågan, oavsett utbildningstyp. 

Det skiljer sig däremot något vid reflektioner kring till vilken utsträckning 

synligheten kan tänkas öka. Merparten, 60 procent, av respondenterna med 

högskoleförberedande utbildning tror att synligheten ökar i mycket hög utsträckning. 

Merparten, 50 procent, med yrkesförberedande utbildning tror att det ökar till viss 

del.  
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Figur 4:13 – Ståndpunkter angående gratisreklam, fördelat mellan utbildningstyper (Procent)  
Total: N= 201 

 

Vad gälla reflektioner kring fenomenets eventuella problematik fann vi dock en 

smärre avvikelse. Figur 4:13 visar nämligen en svag skillnad mellan 

utbildningstyperna och ungdomarnas reflektioner kring eventuella problem. Av alla 

ungdomarna anser merparten att det inte finns någon problematik. Däremot kan vi 

utläsa att majoriteten bland de olika utbildningstyperna skiljer sig. Merparten, 56 

procent, av ungdomar med högskoleförberedande utbildning ser inget problem med 

sådana inlägg. Merparten, 50 procent, av eleverna med yrkesförberedande utbildning 

har däremot inte reflekterat över den eventuella problematiken. Vi kan också utläsa 

att av de fåtal som, likt Abidin (2016) ser problematiskt på fenomenet, är det cirka 

dubbelt så många högskoleförberedande elever som yrkesförberedande.  
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Figur 4:14 – Förhållningssätt till gratisreklam, fördelat mellan utbildningstyper (Procent) 
Total: N=202 
 

Den ringa skillnad som uppenbaras förstärks något ytterligare då figur 4:14 visar att 

de är fler ungdomar, som studerar en yrkesförberedande utbildning, som svarar att 

de inte reflekterat över om det kan förlikas med gratisreklam. Trots detta resultat är 

skillnaden så pass svag att ett uttalande gällande vilken utbildningstyp som är mest 

medveten inte är möjligt.  

 

Vår undersökning visar resultat på att det förekommer väldigt små eller nästintill 

inga förekommande skillnader mellan högskoleförberedande och yrkesförberedande 

utbildningar, när det gäller deras identitetsskapande och roll som sändare av 

kommersiella budskap. Resultatet av denna studie går att sammankoppla med 

Gustavsson och Höglund (2011) tidigare resultat. I dess betraktning av en befolkning 

fann de inga häpnadsväckande skillnader mellan utbildningsnivåer, vilket även är en 

slutsats som går att applicera på denna undersökning angående utbildningstyper. Ett 

konstaterande är att utbildningstyp inte har någon påverkan i agerandet och 

medvetenheten kring kommersiella budskap på sociala medier. Precis som 

Gustavsson och Höglund (2011) konstaterar, kan det snarare handla om vilken 

generation man tillhör, samt de strukturer och samhälleliga institutioner och regler 

man berörs av. Vilket tar oss tillbaka till ungdomskulturens betydelsefulla roll i 

ungdomars väg mot vuxenlivet.  
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5. Slutsatser och framtida forskning  

5.1 Slutsatser 

Studiens syfte var att undersöka ungdomars reflektioner gällande rollen som sändare 

av kommersiella budskap. Detta kopplat till identitetsskapande på sociala medier. 

För att undersöka detta utgick vi från tre övergripande frågeställningar:  

 

● Hur reflekterar ungdomar i allmänhet kring sitt identitetsskapande och rollen 

som kommersiell sändare på sociala medier? 

● Vilka om några skillnader finns mellan kön och utbilningstyp gällande 

identitetsskapande på sociala medier? 

● Vilka om några skillnader finns mellan kön och utbildningstyp gällande 

reflektioner kring spridning av kommersiella budskap på sociala medier? 

 

5.1.1 Hur reflekterar ungdomar kring identitetsskapande på sociala 

medier och vilka, om några, skillnader finns mellan kön och utbildning? 

Ungdomstiden, tiden då identitetsskapandet står i centrum, är idag starkt präglad av 

internet och sociala mediers närvaro. Vår studie pekar på att ungdomar, i allmänhet, 

erhåller en viss noggrannhet över den bild de väljer att publicerar om sig själva 

online. Det råder således en eftertänksamhet gällande vad man vill att sin omgivning 

ska få ta del av och inte. Studien indikerar att denna eftertänksamhet är särskilt stark 

hos undersökningens kvinnliga respondenter.  

Att det förekommer en könsskillnad i frågan, angående identitetsskapande på sociala 

medier, är något denna undersökning visar tydliga mönster på. Som tidigare nämnt 

har individer ofta ett behov av att styra över bilden andra får av en, bilden av ens 

identitet. Studiens resultat visar tendenser på att majoriteten ungdomar, i någon 

grad, uppmärksammar och värderar andras bild av en som ges via sociala medier. 

Däremot går det inte att dra slutsater om att alla ungdomar agerar och reflekterar på 
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liknande sätt, vad gälla identitetsskapande på sociala medier. Det finns inga direkta 

mönster som tyder på att ungdomar tveklöst lägger stor vikt vid deras 

identitetsskapande. Inte heller att den bild som förmedlas, via sociala medier, 

medverkar i processen.  

 

Fraser som “jag gillar dig”, “jag gillar det du gör”, “jag gillar det du konsumerar” är 

något en individ gissningsvis fåtaliga gånger hör dagligen. Däremot är “gillningar”, 

även kallat “likes”, på sociala medier betydligt mer förekommande och ses som 

samtidens främsta sätt att ge och få respons. Studien visar på att graden av värde, 

som läggs på dessa “likes”, differentierar sig mellan manliga och kvinnliga 

ungdomar. En majoritet kvinnor påstår att de i någon grad värderar denna 

elektroniska respons, medan en majoritet män påstår sig inte värdera den alls. 

Utifrån vår studie, kan vi finna mönster på att kvinnor är den grupp som främst, i 

relation till män, använder sociala medier i sitt identitetsskapande. Liknande 

mönster gick inte att finna vid studiens jämförelser mellan ungdomar som studerar 

en yrkesförberedande eller högskoleförberedande utbildning.  

5.1.2 Hur reflekterar ungdomar kring spridning av kommersiella 

budskap på sociala medier och vilka, om några, skillnader finns mellan 

kön och utbildning?  

Studiens resultat menar på att det finns delade reflektioner kring ungdomars 

förhållningssätt angående spridning av kommersiella budskap på sociala medier.  

Majoriteten ungdomar har någon gång deltagit i spridningen av kommersiella 

budskap, detta främst via “likes” vilket enligt forskning definieras som oavsiktlig 

eWOM.  När det däremot gäller avsiktlig eWOM är kvinnor den grupp som främst 

utmärker sig. Studien visar på mönster att kvinnor är mer benägna att självmant dela 

med sig av kommersiella budskap. Med det menas nödvändigtvis inte att de 

avsiktligt sprider reklam, utan snarare att de självmant utför en handling som företag 

således kan nyttja.  

 

Studien visar även mönster på att kvinnliga ungdomar är den grupp som främst 

försöker styra över andras bild av en som individ. Det är även den grupp i 
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undersökningen som främst säger sig sprida kommersiellt innehåll. Detta kan i sin 

tur tyda på att det finns ett samband mellan kvinnornas identitet, konsumtionens 

roll och spridningen av kommersiella budskap. Studiens resultat kan således inte 

påstå till vilken grad detta sker, däremot kan vi, med hjälp av tidigare forskning 

skapa paralleller till att så kan vara fallet. När det gäller de kvinnor som anser sig ge 

en bra bild av de själva på sociala medier blir detta särskilt påtagligt. Sociala medier 

blir då en del av identitetsskapandet och de kommersiella budskapen likaså.  

 

Enligt tidigare forskning kan spridning av kommersiella budskap, som tidigare 

nämnts, klassas som en typ av arbete som görs utan finansiell vinning, när det utförs 

av privatpersoner. Detta är inget främmande för studiens undersökta ungdomar, 

majoriteten av dem är medvetna om fenomenet. I studien får ungdomarna välja en 

bild de tilltalas mest av, valet står mellan en kommersiell eller icke-kommersiell bild. 

Merparten väljer då den kommersiella bilden. Vad som är intressant är att 

ungdomarna väljer denna, trots att majoriteten också anser att den kan liknas med 

gratisreklam Baserat på studiens resultat, tycks förklaringen till detta vara att 

ungdomarna helt enkelt inte ser ett problem i fenomenet. Den gratisreklam som 

sprids via uppvisning av sin vardag, sina inköp och händelser i sitt liv är helt enkelt 

inget beaktansvärt. Heller inte det faktum att de gör gratisreklam, alltså ett obetalt 

arbete. Resultaten visar, framför allt bland kvinnor, att det snarare kan handla om 

betydelsen av den konstruerade självbilden. Den längtan efter att uppfylla den 

önskade självbilden kan vara starkare än det faktum att företag faktiskt kan dra nytta 

av en.  

 

Resultatet av vår genomförda undersökning konstaterar att utbildningstyp inte har 

någon inverkan på rollen som kommersiell sändare. Det finns inget samband mellan 

respondenternas utbildning och deras benägenhet till att dela med sig av 

kommersiella budskap. Detsamma gäller deras reflektioner och medvetenhet kring 

fenomenet. En slutsats som går att dra är att det snarare kan handla om en 

generationsfråga och hur den rådande ungdomskulturen ser ut i samhället.  
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Slutligen för våra tankar oss vidare till; vem är då egentligen den typiska 

“gratisarbetaren?” Studiens resultat tyder på att det är de unga kvinnorna. Detta då 

de är den grupp som främst nyttjar rollen som kommersiell sändare i sitt 

identitetsskapande. På så sätt indikerar även studiens resultat att det är dem som blir 

mest utnyttjade av de virala marknadsförarna. Trots kvinnornas medvetenhet och 

frivilligt deltagande, kan man ändå se det som en form av utsatthet. I jakten efter 

jaget, omringas de ständigt av vinsthungriga marknadsförare, som med fördel kan 

dra nytta av deras behov att dela med sig av sig av själva och sitt liv på sociala 

medier. 

5.2 Övriga reflektioner  

En del resultat, som framkom efter att enkätsvaren sammanställdes var något 

oväntade, framförallt de gällande ungdomar i stort. Innan undersökningen 

genomfördes fanns förväntningar att finna tydligare mönster, bland samtliga 

ungdomar. Då interaktiv marknadsföring och identitetsskapande, på sociala medier, 

kommit att bli något man som användare dagligen möts av, var resultatet något 

förvånande. Ungdomarna visade sig ha väldigt spridda tankar kring detta. Svaren 

gällande identitetsskapande på sociala medier var inget som utmärkte sig markant, 

förväntningarna var att fler ungdomar skulle lägga mer vikt vid detta. Istället visade 

studien spridda reflektioner, att identitetsskapande på sociala medier inte är 

essentiellt bland alla ungdomar, däremot är det desto vanligare bland de kvinnliga 

ungdomarna.  

5.3 Brister i studien  

Då en del resultat i studien påvisar statistisk signifikans, understöds det faktum att 

sambanden inte tillkommit av en slump. Vidare korstabuleringar, som inte visar 

statistisk signifikans, kan vi däremot inte försäkra vara skenbara samband. Detta är 

följaktligen en bristande del i studien, då vi utan total signifikans inte kan garantera 

samtliga resultat och dess pålitlighet till fullo.  
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En stor del av studien kretsar kring konsumtionens roll i ungdomars 

identitetsskapande. Därför var ett utav målen med studien att kunna uttala oss om 

detta. I takt med sammanställningen av resultaten uppkom brister gällande detta. 

Inkludering av ytterligare en fråga som berör ämnet närmare hade därför varit att 

preferera. Idag, kan studien inte uttala sig om vilken roll konsumtionen faktiskt har 

för respondenternas identitetsskapande. Enkätfråga 13 var ett försök till detta, 

däremot hade en “direkt” följdfråga angående varumärkens betydelse för deras 

identitetsskapande gett tydligare mönster och resultat. En enkätfråga gällande 

sociala mediers funktion hade även varit fördelaktig. Om respondenterna fått 

möjlighet att svara på varför  de använder sociala medier hade studien möjligtvis fått 

tydligare resultat angående konsumtionens roll i identitetsskapandet.  

5.4 Framtida forskning  

Då studiens urval inte är av slumpmässig rang, samt det något fåtaliga antalet 

respondenter, är resultatet därför inte generaliserbart för hela populationen 

Karlstads ungdomar . Ämnet bör därför vidare studeras i liknande kontexter. 

Eftersom resultaten i studien påvisar intresseväckande mönster, gällande ungdomar 

och spridning av kommersiella budskap via identitetsskapande, finns således 

anledningar till att studera detta mer djupgående. Genom ett större och 

slumpmässigt urval, kan framtida forskning möjligtvis även uttala sig om 

generaliserbara resultat.  

 

I vår studie upptäcktes intressanta resultat, gällande just könsskillnader. Genom att 

närmare studera kvinnor och identitetsskapandet via kommersiella budskap skulle 

man kunna ges en djupare förklaring till varför kvinnor är den grupp som slås av en 

majoritet, gällande detta. Då enkätmetoden inte ger möjlighet till djupare 

förklaringar kan man vidare, för att finna faktorerna bakom resultaten, studera 

ämnet med hjälp av intervjumetoden. Liknande undersökning skulle även kunna 

genomföras på ungdomar i olika åldersgrupper. Finns det möjligtvis några skillnader 

gällande identitetsskapande och rollen som kommersiell sändare mellan en ungdom 

som exempelvis är 16 år kontra en ungdom som är 24 år? Är yngre ungdomar mer 
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benägna att sprida kommersiella budskap än äldre, eller vice versa? Skiljer sig deras 

identitetsskapande via sociala medier åt? Om så är fallet, skiljer sig följaktligen 

reflektionerna mellan åldersgrupperna åt?  
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6. Implikationer på samhälle och arbetsliv  

Traditionella medier har tidigare varit tydliga med att särskilja på vad som är reklam 

och vad som inte är, för konsumenternas vetskap om vad som är vad. I dagens 

medialiserade samhälle utsätts människor ständigt för reklam, direkt och indirekt. 

Då sociala medier öppnat upp dörrarna för marknadsförare att sprida reklam, som 

indirekt inte “räknas” som reklam, exponeras människor, framför allt ungdomar, för 

kommersiella budskap dagligen.  

 

Vår studie bidrar till en förståelse gällande det samband som kan existera mellan 

spridning av kommersiella budskap och ungdomars identitetsskapande på sociala 

medier. Framförallt påvisar undersökningen skillnader mellan unga män och 

kvinnor. Denna forskning har upptäckt att kvinnor besitter ett större behov att skapa 

sig en identitet på sociala medier. Det råder en hög eftertänksamhet över vilka delar 

av sig själv de ska och inte ska dela med sig av till andra. Det har också framkommit 

att kvinnor mer frekvent, kopplat till sitt identitetsskapande, delar med sig av 

kommersiella budskap på sociala medier. På så sätt handlar inte identitetsskapandet 

enbart om vem man är, utan också vad man äger. Om denna trend på sociala medier 

fortsätter växa, kan aktuella samhällsfrågor komma att lyda; Har alla råd att vara den 

man vill vara? Ska det vara nödvändigt att betala för sin identitet?  

 

Med studiens resultat ges samhället insikt i ungdomarnas digitala liv, hur identiteter 

kan utformas, samt ungas roll i spridning av kommersiella budskap på sociala 

medier. Det vill säga, information som kan vara värdefull för att förstå den rådande 

ungdomskulturen. I dagens samhälle ses det i princip som en självklarhet att företag 

involverar sociala medier i sin marknadsföring. Ur ett verksamhetsperspektiv 

tillhandahåller studien en inblick i vilken grupp som kan tänkas vara mest mottaglig 

för denna “moderna” typ av marknadsföring. En grupp som på så sätt blir den 

målgrupp som mest troligt kan tänkas ta på sig en roll som kommersiell sändare, 

utan den ekonomiska vinningen som mål.  
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