
 
 

SOCIAL E-SHOPPING 
– MOTIVATION OCH VÄRDE VID INTERAKTION 

ONLINE 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2017.1.09 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Examensarbete – Kandidat 

Företagsekonomi 
 

Emelie Ek 
Josefine Viding 

 

 



 

I 
 

Förord 
 
Vi vill börja med att rikta ett stort tack till Facebook-gruppens grundare som gjorde det 
möjligt för oss att genomföra vår studie. Vi vill också tacka vår handledare Christer Holmén 
som varit med oss under hela arbetsprocessen samt våra opponenter som tillfört intressanta 
infallsvinklar till studien. Sist men inte minst vill vi tacka varandra för ett lyckat samarbete. 
 
 

Göteborg 29 maj 2017 
 
 
 
Emelie Ek          Josefine Viding 
 



 

II 
 

Svensk titel: Social e-shopping – motivation och värde vid interaktion online 
 
Engelsk titel: Social e-shopping – motivation and value in online interaction 
 
Utgivningsår: 2017 
 
Författare: Emelie Ek och Josefine Viding 
 
Handledare: Christer Holmén 
 
 
Abstract 
 
Social media and e-commerce has become a part of every day life for many people. 
Recommendations and opinions about different products play a big part in the buying process. 
This is something that is hard to satisfy in e-commerce, therefore conversations and 
discussions about buying in social media have become more common. This phenomenon is 
called social e-shopping. Usually, social e-shopping occurs in online-forums, where 
individuals have the ability to voice their opinions regarding the potential purchasing 
decision. The purpose of this paper is to further deepen the discussion about social e-shopping 
by researching motivational factors and values. Through a netnographic study in a Facebook 
forum, essential empiricism could be gathered. With the help of Self Determination Theory, 
Social support and Values in a virtual community, the empiricism could be processed and 
refined. With the support of these theories it could be established that the biggest motivational 
factors for engaging in social e-shopping are to gain self-affirmation and affection, but also to 
ease the decision making. The pursuit of perpetual confirmation was perceived as alarming as 
it indicates that external factors have a bigger influence on the individual than its own will. At 
the same time, the desire to find solidarity also showed positive consequences through support 
and a sense of cultural unification. In conclusion it could also be determined that companies 
fail to satisfy the customer’s need of social interaction when shopping online. 
 
The paper is written in Swedish. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: social e-shopping, e-commerce, social media, motivational factors, values 



 

III 
 

Sammanfattning 
 
För många människor idag är sociala medier och e-handeln ett naturligt inslag i vardagen. För 
åtskilliga individer är rekommendationer och åsikter om produkter från omgivningen en 
betydelsefull faktor i köpprocessen. Det är något som har varit svårt att tillgodose vid e-
handel, därför har diskussioner om köp via sociala medier blivit allt vanligare. Fenomenet 
definieras som social e-shopping.  Vanligtvis sker social e-shopping i online-forum där det är 
möjligt att yttra åsikter individer mellan om eventuella köpbeslut. Uppsatsens syfte är att 
fördjupa diskussionen om social e-shopping genom att undersöka motivationsfaktorer och 
värden. Genom att utföra en netnografisk studie i ett Facebook-forum kunde väsentligt empiri 
samlas in. Empirin har sedan bearbetats med hjälp av Self Determination Theory, Socialt stöd 
och Värden i en virtuell gemenskap. Med hjälp av teorierna kunde det fastställas att de största 
motivationsfaktorerna till att ägna sig åt social e-shopping var en drivkraft mot 
självbekräftelse, samhörighet och hjälp till beslutsfattande. En strävan efter ständig 
bekräftelse upplevdes oroväckande då det tyder på att yttre faktorer har en mer inflytelserik 
påverkan än individens egen vilja. Samtidigt visade strävan efter samhörighet positiva 
konsekvenser i form av stöttning och en känsla av kulturell gemenskap i Facebook-forumet. 
Vidare har slutsatsen också kunnat dras till att e-handels företag brister i att kunna tillgodose 
kundens behov av social interaktion vid shopping online. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: social e-shopping, sociala medier, e-handel, motivationsfaktorer, värde 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
 
I dagens samhälle har sociala medier fått en ordentlig spridning världen över. Framförallt för 
unga människor är det ett fenomen som har blivit en stor del av vardagen. Vart individer än 
befinner sig och vad för ärenden de uträttar är det bara ett klick bort från att delas på sociala 
medier, där kända som okända har möjlighet att följa varandras liv (Statens medieråd 2016). 
Idag är det vanligt att det postas inlägg fokuserade på eventuella eller nyinkomna köp. För 
åtskilliga människor har rekommendationer och åsikter om produkter visat sig ha en 
betydelsefull roll i köpprocessen (Yang & Patel 2016). E-handel har inte i naturen den sociala 
interaktion som uppstår vid köp i fysisk butik. Det har därför visat sig att människor i allt 
större utsträckning söker sig till diskussionsforum online där social interaktion kombineras 
med shopping. Det här fenomenet kallas social e-shopping (Dennis, Morgan, Wright & 
Jaywardhena 2011).  
 
Enligt Jakobsson (2016) finns det en rad självständiga appar baserade på social e-shopping. 
Ett exempel är ”Left or Right” som gör det möjligt för människor att dela åsikter om 
eventuella köpbeslut. I en intervju med grundaren och modeprofilen Sofi Farhman berättar 
hon att de har identifierat ett stort behov av social interaktion vid e-shopping och därför växte 
idéen till appen fram (ibid). Social e-shopping har också identifierats i diskussionsforum på 
Facebook då individer söker social interaktion via inlägg relaterade till konsumtion 
(Jayawardhena 2004). I artikeln av Säll (2017) diskuteras syftet och karaktären av de största 
svenska forumsgrupperna på Facebook. Ingen av de fem största grupperna har social e-
shopping som primärt syfte, men kommunikation gällande shopping förekommer 
kontinuerligt (ibid).  
 
Den snabba utvecklingen inom cyberspace har möjliggjort en förbättrad social samverkan 
människor emellan (Bergström 2010). Det har visat sig att individer finner interaktion med 
andra människor vid en shoppingupplevelse mycket betydelsefull. Forskning visar på att den 
sociala interaktionen anses ha en lika stor betydelse vid näthandel som i fysisk butik (Kim, 
Suh & Lee 2013).  

1.2 Problemdiskussion 
 
Internetanvändningen har en positiv tillväxt från tidigare år, år 2016 använde 82 % av 
Sveriges befolkning internet dagligen. Av internetanvändarna använder 77 % sociala medier, 
varav 58 % dagligen. Några av de mest använda sociala medierna under år 2016 var 
Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter och Linkedin (Findahl & Davidsson 2016). 
Människor tillbringar allt mer tid online med ett geografiskt avstånd till andra individer, dock 
existerar fortfarande ett stort behov av social interaktion (Reynolds & Beatty 1999). Redan år 
1943 i Maslows behovstrappa identifierades det sociala anspråket som det mest 
grundläggande behovet efter fysiska behov och trygghet (Lester 2013). Social interaktion på 
sociala medier visar sig genom att människor delar och kommenterar inlägg och då ingår i ett 
virtuellt samspel med vänner och bekanta men också främlingar (Reynolds & Beatty 1999). 
Unga kvinnor mellan 16-25 år var år 2016 den målgrupp som använde sociala nätverk i störst 
utsträckning (Davidsson 2016). I Sverige växte e-handeln med 16 % och omsatte 57,9 
miljarder kronor under 2016. Kläder och skor var de mest e-handlade produkterna i Sverige 
samma år (PostNord Sverige, Digital Handel & HUI Research 2016). 
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Mata & Quesada (2014) påvisar att det är skillnad på sociala medier och e-handelns primära 
syfte trots att de i många fall samverkar. Sociala medier är ett kommunikationsverktyg som 
skapar och underhåller relationer medan e-handeln har ett kommersiellt och vinstgivande 
syfte (ibid). Idag använder individer i högre utsträckning sociala medier för att få möjlighet att 
dela personliga åsikter och uppfattningar (Kietzmann, Hermkens, McCarthy & Silvestre 
2011). Mata & Quesada (2014) påvisar dock att trots dessa olikheter har begreppen en klar 
samverkan, ekonomiska och sociala aktiviteter kompletterar ofta varandra. Ekonomiska beslut 
påverkas i många fall av den sociala omgivningen, både den fysiska och virtuella (ibid). 
Social interaktion kan både öka eller minska konsumenters vilja att köpa ett plagg då 
bekräftelsen av omgivningen är en betydelsefull faktor för att fullfölja ett köp (Baek & Choo 
2015; Luo 2005; Ho-Jung & June-Shu 2016). Hsiao, Lin, Wang, Lu & Yu (2010) menar att 
människor litar mer på information från andra konsumenter än från själva företaget. Det har 
resulterat i att allt fler människor söker sig till forumgrupper på internet (ibid). 
 
Kontu & Vecci (2014) påvisar att kunskap om framgångsrika strategier på sociala medier för 
modeföretag saknas. Modeföretag har haft svårigheter i att utveckla strategier om hur de 
effektivt ska använda sociala medier för att gynna verksamheten (ibid). Företag kan då 
använda observationer av det sociala samspelet på forumgrupper som ett verktyg för att 
anpassa samt öka kvaliteten av företagsstrategier (Yang & Patel 2016). Genom att observera 
interaktioner kan kundernas behov adresseras och därefter e-handeln funktioner förbättras 
(Mata & Quesada 2014).  
 
För att identifiera köpmönster hos kunden är det vanligt att kunderna delas in i två kategorier, 
utilitarian och hedonic shoppare. Utilitarian shoppare är dem som har ett mer praktiskt synsätt 
på konsumtion, medan hedonic shoppare relaterar konsumtion till upplevelser och njutning. 
Unga kvinnor mellan 18-30 år har visat sig ha ett mer hedonic köpmönster (Dennis et al. 
2011; Carpenter & Fairhurst 2005). Shopping ses då som en social aktivitet vilket påverkar 
köpbeslut (Arnold & Reynolds 2003). Den sociala interaktionen är inte bara önskvärt vid 
shopping i fysisk butik, utan också vid e-handel. Det har resulterat i kund-till-kund relationer 
via sociala nätverk som forum, chattar och appar med syftet att rekommendera, bedöma och 
diskutera varor, så kallat social e-shopping (Dennis et al. 2011). Människor i en kulturell 
gemenskap är generellt mer nöjda med sina köp när de får positiv respons från omgivningen 
(Baek & Choo 2015). Krishen, Berezan, Agarwal & Kachroo (2016) anser att framgångsrika 
sociala nätverk motiverar människor att engagera sig i ett beteende som är relaterat till de 
mest grundläggande psykologiska behoven. Dessa nätverk gör det möjligt för dess användare 
att ingå i ett socialt samspel, bygga relationer samt dela erfarenheter och åsikter med andra 
(ibid). 
 
Då internetanvändning ökar är det ständigt ett aktuellt ämne för diskussion (Findahl & 
Davidsson 2016). E-handelns utveckling ger också en möjlighet att utforska vilka 
dimensioner som är specifikt för just den marknaden då den har andra kännetecken än handel 
i fysisk butik (Lee & Hahn 2015; Dennis et al. 2011). Tidigare forskning har fokuserat på hur 
social interaktion påverkar konsumentens köpprocess (Arnold & Reynolds 2003; Baek & 
Choo 2015; Olbrich & Holsing 2011), samt hur konsumenter ägnar sig åt social e-shopping 
(Dennis et al. 2011; Kang & Johnson 2013).  Med ovanstående som grund samt att Kontu & 
Vecci (2014) påstår att modeföretag har svårt att skapa framgångsrika strategier på sociala 
medier anser vi att det finns ett gap i litteraturen. Vi anser att det finns utrymme för att skapa 
en fördjupad diskussion om motivet bakom samt vilka värden som uppstår vid social e-
shopping. Genom att förstå de bakomliggande motiven samt vilka värden som skapas vid 
social e-shopping, kan e-handelsföretag använda kunskapen för att anpassa sina kanaler efter 
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kundernas behov. Det ligger i intresse för studien att finna samband med vetenskapliga teorier 
för att försöka få en djupare förståelse om varför social e-shopping tar plats.  

1.3 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att fördjupa diskussionen om social e-shopping genom att 
undersöka motivationsfaktorer och värden som uppstår vid social e-shopping av 
modeprodukter. 

1.4 Frågeställning 
 

• Vilka motiv finns det till att individer ägnar sig åt social e-shopping? 

1.5 Avgränsningar 
 
Denna uppsats är fokuserad till social e-shopping och unga kvinnors motiv till deras agerande. 
Ett närbesläktat ämne som den här uppsatsen inte berör är content marketing, 
innehållsmarknadsföring, som bland annat handlar om skapandet av förbindelser mellan 
människor inom en specifik målgrupp. Målet med detta är att det ska generera ökad 
försäljning för en specifik produkt, därför är det vanligt att det används bland företag då det 
kan anses som en värdeskapande åtgärd (Resumé 2014).  
 
Ytterligare en inriktning som hade kunnat vara aktuell för denna uppsats är hur företag 
kommunicerar med privatpersoner över sociala medier för att som målsättning effektivisera 
sin marknadsföring (Carlson & Lee 2015). Ett annat väsentligt område inom uppsatsen hade 
kunnat vara den tekniska aspekten som till stor del gjort social e-shopping möjlig. Technology 
Acceptance Model (TAM) har till uppgift att försöka klargöra vilka element som 
accepterandet av informationstekniken bottnar i (Davis 1989). För att kunna fördjupa sig i 
vårt syfte angående social e-shopping har vi dock valt att avgränsa oss från ovanstående 
teorier och istället valt att fördjupa oss i Self Determination Theory, Socialt stöd samt Värden 
för att försöka förklara avseenden i vår empiri.  

1.6 Begreppsdefinition 

1.6.1 E-handel 
 
När en slutkund inhandlar en vara, tjänst eller information på nätet tillkommer titeln e-handel, 
näthandel eller distanshandel. Det här resulterar i att konsumenter kan inhandla varor utan att 
behöva besöka den fysiska butiken. Konsumenter upplever e-handeln som tidsbesparande 
med en hög bekvämlighetsfaktor (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl 2013, s 76; 
Nationalencyklopedin 2017a). 

1.6.2 Sociala medier 
 
Boyd & Ellison (2007) fastställer sociala media som webbaserade tjänster som tillåter 
individer att framställa offentliga profiler eller privata profiler inom ett begränsat nätverk, där 
det bland annat går att utläsa vilka som delar liknande intressen etc. Inom sociala medier ingår 
en rad olika kommunikationskanaler så som exempelvis Instagram, Facebook, Youtube och 
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Twitter. Dessa kanaler hjälper utövare att kommunicera med andra användare genom både 
skrift, illustration och ljud (Nationalencyklopedin 2017b; Bergström 2010). 

1.6.3 Social e-shopping 
 
När individer använder sig av sociala medier för att aktivt diskutera sina inköp eller 
eventuella inköp kallas det social e-shopping (Dennis et al. 2011; Kang & Johnson 2013). 
Social e-shopping möjliggörs då individer får chans att interagera med andra användare och 
dela med sig av tidigare erfarenheter samt utbyta information (Dennis et al. 2011). Personliga 
värderingar har visat sig ha en påverkande faktor gällande konsumenters attityder och 
beteende när det kommer till social e-shopping (Jayawardhena 2004). 

1.6.4 Forumsgrupper på Facebook 
 
Oxford dictionaries (u.å) definierar internetforum som en institution på ett datornätverk, 
vanligtvis över internet, med syfte att medlemmar ska kunna dela information eller åsikter om 
specifika ämnen (ibid). Facebook gör det möjligt för användare att skapa egna forumsgrupper 
via deras domän. Individer måste vara medlemmar på Facebook för att kunna skapa en grupp. 
Administratören väljer också om det är en öppen eller sluten grupp. En öppen grupp betyder 
att ingen konkret förfrågan om att få tillgång till innehållet krävs, medan i en sluten grupp 
krävs en förfrågan där bara gruppens medlemmar kan ta del av innehållet (Facebook 2017a). 
Medlemmar i Facebook-forumet har möjlighet att posta inlägg, kommentera samt markera 
“gilla”, “älska”, “haha”, “wow”, “ledsen” eller “arg” på inlägg och kommentarer (Facebook 
2017b). 



 

5 
 

2 Metod 

2.1 Studiens genomförande 
 
För att uppfylla studiens syfte utfördes en insamling av primärdata som ligger till grund för att 
få en övergripande bild av social e-shopping, hur e-handel och sociala medier samspelar för 
att tillgodose konsumentens behov. Skärmdumpar från ett specifikt Facebook-forum av 
diskussioner relaterade till social e-shopping utgjorde primärdata i studien. Sekundärdata från 
rapporter och artiklar inom e-handel, sociala medier, konsumtionsvanor och teorier kopplade 
till social interaktion har studerats för att bredda förståelsen kring social e-shopping.  För att 
ta hänsyn till tidigare forskning inom området social e-shopping baserades denna studie på en 
materialinsamling där väsentlig information har koncentrerats. Med utgångspunkt i 
kurslitteratur och sökmotorer som Google Scholar och Summon tillhörande Högskolan i 
Borås har vetenskapliga publikationer, tidskrifter och artiklar granskats efter dess citering och 
tillförlitlighet. Fördelen med att använda sig av dessa sökmotorer är att det skapades en stark 
grund för forskningsfrågan samt att det ger en djupare förståelse för fenomenet social e-
shopping samt dess bakomliggande teorier. 
 
Studien har haft abduktion som teoretisk ansats. Den teoretiska ansatsen relaterar empiri med 
teori. Dess synsätt växelverkar mellan den induktiva och deduktiva forskningsansatsen. Vid 
en induktiv ansats formuleras en teori från enskilda fall, medan i en deduktiv ansats dras 
slutsatser om enskilda fall från teori (Patel & Davidsson 2011 ss.23-24). Under arbetets gång 
har den teoretiska referensramen omarbetats för att ge en så utförlig förklaring till varför 
social e-shopping tar plats. När socialt stöd och värden som skapas vid social e-shopping inte 
uppfattades tillräcklig som teori, gjordes en ytterligare litteratursökning och Self 
Determination Theory fastställdes som lämplig förklarande teori. Starkt förknippat med en 
abduktiv ansats är att teorin justeras och anpassas under processens gång (Alvessons & 
Sköldberg 2008 s. 55). 

2.2 Kvalitativ undersökningsmetod 
 
En kvalitativ studie betyder att en djupare kunskap skaffas jämfört med den fragmenterade 
kunskap som ofta anskaffas i en kvantitativ studie (Patel & Davidsson 2011 s.119). Det 
betyder att omgivningen betraktas subjektivt. I det här synsätt är verkligheten en individuell, 
social och kulturell konstruktion (Backman 2008 s.53). Denzin & Lincoln (2011 ss. 98-100) 
yttrar att kvalitativ forskning har fötts fram ur olika utvecklingsfaser under en lång period. 
Med utgångspunkt i den kvalitativa metoden gavs en inblick till vilka faktorer konsumenter 
ansåg vara viktiga gällande sociala mediers och e-handelns interaktion, som i sin tur leder till 
köpbeslut. Inom kvalitativ forskning är det vanligt att samhällsvetenskapens objekt studeras, 
det vill säga individer och dess handlingar. Baserat på denna kunskap kan forskare se och 
upptäcka världen utifrån de personer som deltar i studiens ögon (Bryman & Bell 2015 s. 409), 
i det här fallet deltagarna i Facebook-forumet.  
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2.3 Virtuell etnografi/Netnografi 
 
Etnografi är en metod inom sociologi, kulturella studier och konsumentundersökningar som 
har ökat i popularitet de senaste åren (Kozinets 2002). Begreppet etnografi står för kunskap 
om människor, vanligtvis intresserar de sig för samhällsfrågor inom kulturteoretiska aspekter 
med individen i fokus. Etnologer arbetar ihärdigt med att studera människors handlande, hur 
skillnader och likheter skapas mellan individer och varför individer uppför sig som de gör i 
olika situationer (Svensson 2012 s. 11). Syftet med etnografi är att en forskare besöker en 
plats eller organisation och observerar gruppens beteende och undersöker varför och hur det 
tar plats (Bryman & Bell 2015 ss. 393-394). Beteende i det här sammanhanget vid 
observationer syftar på yttringar, relationer mellan individer, känslouttryck och liknande 
(Patel & Davidsson 2011 s. 91). Med ovanstående påståenden som grund ansågs etnografi 
vara lämpligt att tillämpas för att undersöka det sociala samspelet i ett Facebook-forum där 
social e-shopping var regelbundet förekommande.   
 
I och med internets tillväxt har virtuell etnografi blivit en väl använd forskningsmetod. Det 
betyder att beteenden i ett socialt forum på internet har analyserats (Bryman & Bell 2015 ss. 
654-655). Ur etnografin föddes termen netnografi och började användas av Kozinets (2002), 
den beskrivs som en marknadsundersökningsmetod som studerar kommunikation online. På 
internetforum medverkar konsumenter i diskussioner där de bland annat kan påverka andra 
potentiella konsumenter angående varor och varumärken. Under arbetets gång har 
skärmdumpar tagits på konversationer som skett i forumet som sedan djupare har undersökts i 
analysdelen. Fördelen vi upplevt med skärmdumpar är att en precis bild av hur någonting ser 
ut vid ett exakt tillfälle visas.  

2.3.1 Observation på Facebook-forum 
 
Empirin samlades in från en sluten forumsgrupp på Facebook. Gruppen tillhör en av de 
absolut största i Sverige och är ett forum med omkring 110 000 kvinnliga medlemmar som 
startades i oktober 2015. Grundarna beskriver en av Sveriges största tjejgrupper som en ventil 
för unga kvinnor. Då sociala medier till största del tillämpas av unga individer blev det extra 
intressant att observera ett forum bestående av just unga kvinnor (Statens medieråd 2016). 
Med hänsyn till gruppens medlemmar och etiska aspekter avslöjas inte forumets namn i denna 
studie. Den ständiga uppdateringen i gruppen försvårade vårt arbete som observatörer, 
inläggen förflyttades längre ned på sidan men tack vare sökfunktionen som Facebook erbjuder 
gick det relativt lätt att återuppta inläggen vid behov.  
 
Platsbaserade observationer utgav vårt arbetssätt då avgränsningen var ett specifikt online-
forum. Som medlemmar i online-forumet betraktades vi som identifierbara individer som 
ingick i det sociala samspelet. Vi hade dock inget aktivt deltagande, utan icke-deltagande 
observationer via skärmdumpar av konservationsutbyten gjordes (Kaijser & Öhlander 2011 
s.124 & 210). Enligt Garcia, Standlee, Bechkoff, & Yan Cui (2009) kan detta beteende 
uppfattas som “smygande”, men vi ansåg att det var nödvändigt för att få en överblick över 
hur miljön i forumsgruppen såg ut. 
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Till en början utfördes öppna observationer i forumet för att få en helhetsbild av interaktionen 
mellan medlemmar. Det användes sedan som underlag för att hitta passande teorier att koppla 
till empirin. En mer fokuserad observation tog sedan plats för att kunna kategorisera empirin 
till påståenden i teorin. Under arbetets gång har också utvärdering av observationerna gjorts, 
detta för att bedöma insamlat material (Kaijser & Öhlander 2011 ss. 128-129). På så sätt 
minimerades överflödigt material inom vår studie. Eftersom ostrukturerade observationer har 
genomförts, det vill säga utan ett observationsschema, var det viktigt att god kunskap om 
problemområdet förekom innan observationerna tog plats. Vi var därför väl pålästa om 
tidigare forskning kring ämnet social e-shopping. Målet med att vara väl påläst är att kunna 
identifiera observationssituationer passande till den specifika undersökningen (Patel & 
Davidsson 2011 ss. 97-98). Att ha förståelse för de mönster och normer individer innehar kan 
hjälpa oss att begripa deras gärningar (Öhlander 2005). I kvalitativa studier är det vanligt med 
löpande analyser, vilket också användes i den här undersökningen. Det innebar att analyser 
gjordes omlott med att observationer tog plats. Fördelen med löpande analyser är att det ger 
idéer om hur arbetet ska fortlöpa. Ny och oväntad information tillför intressanta och viktiga 
aspekter till undersökningen (Patel & Davidsson 2011 s. 121). 

2.4 Trovärdighet, autenticitet och replikerbarhet 
 
På grund av att studien innehåller flera olika beskrivningar av den sociala verkligheten, det 
vill säga en kvalitativ studie, betraktas det inte vara lämpligt att tillämpa reliabilitets- och 
validitetskriterier. Reliabilitet och validitet bedömer mätningar, vilket berör kvantitativa 
studier främst. Istället implementerades kriterierna trovärdighet och autenticitet i denna 
studie. Trovärdighet är i sin tur indelad i flera underkategorier; pålitlighet, transfererbarhet, 
tillförlitlighet och anpassningsbarhet (Bryman & Bell 2015 ss. 402-405). Trovärdigheten ökar 
när alla påståenden är grundade i materialet. Det ska finnas underlag för de beskrivningar, 
tolkningar och slutsatser som utförs. För att uppnå det här krävs transparens i uppsatsen, det 
vill säga en grundläggande redovisning av forskningsprocessen (Kaijser & Öhlander 2011 s. 
288). Vårt metodkapitel utgör därför en detaljerad beskrivning av hur materialinsamlingen 
tagit plats, alternativa metoder samt fördelar och nackdelar med vald metod. Det här på grund 
av att ett detaljerat och välskrivet metodkapitel resulterar i att trovärdigheten och 
autenticiteten stärks (Bryman & Bell 2015 ss. 402-405). Under arbetets gång har regelbundna 
möten med en handledare tagit plats för att få viktiga synpunkter och åsikter som stärkte 
uppsatsen ytterligare.  
 
När en forskare vill upprepa en studie som redan har utförts kallas det replikerbarhet. Genom 
ett utförligt och detaljerat metodkapitel ges möjlighet för replikerbarhet, om till exempel 
andra vetenskapsmän är oense om resultat i jämförelse med andra väsentliga studier (Bryman 
& Bell 2015 s. 63). Med replikation menas alltså att det ska vara möjligt för andra att repetera 
undersökningen under exakt identiska förhållanden och därav kontrollera resultatet (Backman 
2008 s. 41). Läsaren kan då enkelt bilda sig en egen uppfattning om hur 
forskningsundersökningen har genomförts. Replikerbarheten i den här undersökningen 
försvåras då vi inte avslöjar identitet på vilken forumsgrupp som undersöks. Det här på grund 
av etiska aspekter vilka överstiger kravet på replikerbarhet. En beskrivning av 
forumsgruppens karaktär gör det dock möjligt för utomstående att själva hitta en forumsgrupp 
med liknande egenskaper och sedan utföra undersökningen. 
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2.5 Etiska aspekter 
 
För att värna om individens anonymitet och deltagande på nätet beaktades de etiska riktlinjer 
och överväganden som tillämpas inom svensk forskning; informations-, samtyckes-, 
konfidentialitets- och nyttjandekravet (Bryman & Bell 2015 s. 137).  Kaijser & Öhlander 
(2011 s. 227) hävdar dock att åtskilliga menar att internet är ett offentligt rum och när ett 
inlägg postas har individen redan offentliggjort detta. Det här påstående minskar därför det 
etiska dilemmat (ibid). Inläggen i den här uppsatsen har postats i en sluten Facebook-grupp 
vilket kan tolkas som ett privatrum. Inläggen är då inte till för allmänheten utan endast 
gruppens medlemmar. Detta bemöts genom att värna om anonymiteten då forumets namn inte 
avslöjas samt alla bilder och namn på personer kom att censureras. För att underlätta för 
läsaren att följa studien kom fiktiva namn att användas. Fiktiva namn, det vill säga påhittade 
namn, används alltså i bilagorna, empirin och analysen för att underlätta läsningen.  
 
I samband med genomförandet av studien kontaktades administratören på Facebook-forumet 
där personen i fråga godkände observationer inom detta forum (Bilaga 1). Patel & Davidsson 
(2011 s. 100) diskuterar ifall det är rätt mot deltagarnas personliga integritet att bli observerad 
utan ha gett sitt samtycke och ifall person i fråga kommer att komma till skada (ibid). Då vi 
både värnar om anonymitet i uppsatsen och då observationerna inte är någonting som skulle 
kunna skada individerna bedömer vi att dessa åtaganden är mötta. 

2.6 Metodreflektion 
 
Syftet med studien var att samla in primärdata som hjälper till att besvara de frågeställningar 
rapporten bygger på. Markhams (1998) synsätt av virtuell etnografi menar dock att intervjuer 
bör utföras. Det hade kunnat utföras för att få djupare förståelse för deltagarnas uppfattning 
och interaktion, stöd och värdeskapande. I denna studie hade det också varit intressant att se 
det sociala samspelet mellan deltagarna i en fokusgrupp. Fokusgrupper är en teknik och 
metod som tillämpas för att få en djupare kunskap inom ett tema eller ett ämne. Det här anses 
också som en tidsbesparande metod (Bryman & Bell 2015 ss. 509-511). Det hade sedan 
kunna jämföras med beteenden i diskussionsforumet. Tyvärr upplevdes tiden som en 
begränsande faktor under studiens gång och därför var det inte möjligt att fördjupa sig 
ytterligare. En aspekt som måste uppmärksammas är att resultatet av studien hade kunnat se 
relativt annorlunda ut då de observationer som utfördes endast var en liten del av alla inlägg 
som postas på Facebook-forumet. 
 
Litteratur påvisar att det finns fördelar respektive nackdelar med vald metod (Bryman & Bell 
2015; Backman 2008; Patel & Davidsson 2011). Möjligt att en tillämpning av kvantitativa 
enkäter är en form som hade passat in i vår studie för att få en mer övergripande bild ur ett 
konsumentperspektiv vid enkätundersökningar. Tiden utför även här en begränsning och 
därför blev det inte möjligt att hinna göra både en kvalitativ- och kvantitativ undersökning. 
Bearbetning- och tolkningsprocessen av insamlad data blev en tidskrävande process. Det 
visade sig ta lång tid att utföra skärmdumpar, genomföra och analysera observationerna i 
forumet. 
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Genom att ge respondenterna möjlighet till att interagera fritt innebär det svårigheter att 
specifikt kategorisera varje enskild kommentar. Det som studerades i Facebook-forumet var 
främst en synkronisk miljö. En synkron chatt-funktion innebär en dialog med snabba svar som 
påminner om den vardagliga kommunikationen, vilket identifierades i kommentarsfälten 
(Kaijser & Öhlander 2011 s. 220). I och med att det är många deltagare med i forumet skapas 
ibland en fördröjningseffekt vilket gör det svårt att analysera samspelet. Det kan visa sig 
genom att till exempel när en medlem har suttit länge och skrivit på en kommentar, har de 
andra medlemmarna redan hunnit byta inriktning vilket kan göra materialet svårtolkat (ibid). I 
och med att inläggen ofta har ett styrt syfte har det här inte blivit ett återkommande problem 
som skulle kunna störa resultatet. En faktor som minskar detta problem är också att Facebook 
har en funktion som gör att medlemmarna kan svara på specifika kommentarer och skapa en 
intern diskussion i inlägget. Det innebär att det blir en naturlig ordning av materialet redan i 
kommentarsfälten. 
 
En risk med att ha internet som fält är att den tillgängliga informationen är oändlig, det är 
därför extremt viktigt att forskaren har ett avgränsat syfte. Kritik mot observationer är att 
något måste hamna i fokus och annat måste väljas bort. Det är därför extremt viktigt att 
observatören vet vilken typ av information undersökningen kräver. Informationen ska kunna 
användas för att svara på frågeställningarna. Risken är dock att observatören stänger dörrarna 
för de oväntade som hade kunnat tillföra viktiga och betydelsefulla aspekter till 
undersökningen (Kaijser & Öhlander 2011 ss. 207 & 129). I och med att den här 
undersökningen har haft en abduktiv teoretisk ansats var vi öppna med att anpassa teorier till 
empirin under arbetets gång. I det här fallet lades Self Determination Theory till under 
processens gång för att den ansågs lämplig som förklarande teoretisk grund. 
 
Något som är begränsande med icke-deltagande observationer är att det inte anses passande 
att fråga deltagarna ifall osäkerhet om hur en viss kommentar ska tolkas uppkommer (Patel & 
Davidsson 2011 s. 99). Eftersom vi var okända observatörer sågs vi som vanliga medlemmar 
och var tvungna att följa de normer som försiggår i gruppen. 
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3 Teoretisk referensram 

3.1 Cyberkultur vid social e-shopping 
 
Fenomenet kultur består av en uppsättning av värderingar, idéer, betydelser och symboler som 
i sin tur hjälper människor att kommunicera, tolka och generera en bättre förståelse för 
individers beteende i ett samhälle (Davis 1989). I dagens samhälle har forskare kommit i 
kontakt med online kulturer även kallad cyberkultur genom interaktion via sociala relationer 
på internet. Cyberkultur är under pågående frammarsch och förklaras lämpligast som en 
datorteknik som vuxit fram genom kommunikation och underhållning av individer (Goi 
2009). 
 
En cyberkultur identifieras i internetforum där social e-shopping tar plats. Syftet med inläggen 
som postas i forumet av dess medlemmar är att bedöma, rekommendera och diskutera 
produkter och därav ingå i ett socialt samspel med andra (Dennis et al. 2011; Krishen et al. 
2016). Arnold & Reynolds (2003) belyser shopping som en viktig social aktivitet eftersom det 
tillfredsställer konsumentens sociala behov och ger möjlighet att samverka med andra parter. 
Social shopping anses också vara relationsbyggande, inte bara gällande den innersta kretsen 
utan det ges också möjlighet att interagera med främlingar (Reynolds & Beatty 1999). Internet 
anses vara ett perfekt forum för utbyte av kunskap, användarna får både chans att uttrycka sig 
men också erhålla information av andra parter (Westbrook & Black 1985; Kang & Park-Poaps 
2011). Konsumenter har genom personlig och social kommunikation möjlighet att influera 
nya trender på andra potentiella köpare (Bertrandias & Goldsmith 2006). I en kulturell 
samvaro blir människor mer tillfreds med sin konsumtion när de får bekräftelse från andra i 
gemenskapen (Baek & Choo 2015). 

3.2 Self Determination Theory 
 
Self Determination Theory (SDT) är en psykologiskteori som fokuserar på att förklara 
mänsklig beteende genom motivation. Motivation i sin tur utlägger bakomliggande orsaker till 
varför en individ agerar som den gör (Ryan & Deci 2000). Mathauer & Imhoff (2006) 
definierar motivation som en viljestyrka som skapas hos en individ genom interaktion med sig 
själv eller påtryckningar från omgivningen. Motivation beskrivs som en vilja samt satsning 
mot att uppnå ett mål (ibid). 
 
Shen, Liu & Wang (2013)  menar att SDT är lämplig för att undersöka ungas internetvanor då 
teorin är starkt kopplad till välmående och psykologiska effekter. Då äldre ideligen använder 
internet för ett jobb- eller lärande syfte, använder unga internet vanligtvis för nöje vilket ger 
beteendet en helt annan betydelse (ibid). Vad människor motiveras av är individuellt men 
genom ett försök att identifiera motivationsfaktorer delar SDT in motiv i två underkategorier; 
inre- samt yttre drivkrafter. Samverkan mellan inre- och yttre drivkrafter utgör den teoretiska 
basen för SDT (Ryan & Deci 2000). 
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3.2.1 Inre motivation 
 
Inre drivkrafter sägs vara starkt förknippade med människans välbefinnande. En förenklad 
beskrivning av de inre drivkrafterna är att motivet grundar sig i en vilja och njutning av att 
utföra en handling, utan någon yttre påverkan (Ryan & Connell 1989). Det vill säga att 
aktiviteten är en belöning i sig. Nyfikenhet ges som exempel för en typ av inre drivkraft. Det 
tillför ingen typ av belöningar utan motivet visar sig i ett genuint intresse, utan 
bakomliggande orsaker (Ryan & Deci 2000). 
 
Ryan & Deci (2000) identifierar även tre psykologiska behov relaterade till de inre 
motivationsfaktorerna; autonomi, kompetens och samhörighet. Autonomi relaterar till 
faktumet att människan upplever att dess handlingar är självvalda, utan yttre påverkningar 
(Deci & Ryan 1985). Inre motivation är en autonom typ av motivation (Millette & Gagné 
2008). Autonomi beskrivs som drivkraften att utföra en handling på grund av att den är i linje 
med personliga värderingar, intressen och åsikter (Gagné 2003). Autonomi leder ofta till ett 
positivt utfall. Individer blir ofta mer motiverade när personer som upplevs viktiga för dem 
stöttar dem till ett självständigt agerande (Zhao, Lu, Wang & Huang 2011). Kompetens syftar 
på en åtrå att vara effektivt och kunnig när en handling utförs eller en interaktion med 
omgivningen tar plats (Deci & Ryan 1985; White 1959). Kommunikation och feedback från 
omgivningen är faktorer som stärker den inre motivationen då den tillfredsställer behovet av 
kompetens (Ryan & Deci 2000). En känsla av samhörighet uppstår när individen känner 
omsorg och tillhörighet tillsammans med andra människor (Baumeister & Lery 1995).  

3.2.2 Yttre motivation 
 
Yttre motivationsfaktorer tar skepnad i till exempel bekräftelsebehov, berömmelse och 
pengar. Tillfredsställelsen kommer inte av själva aktiviteten i sig, utan som en konsekvens av 
yttre omständigheter (Gagnè & Deci 2005). Det kan vara relaterat till att individen vill leva 
upp till samhällets förväntningar (Millette & Gagné 2008). Ryan & Deci (2000) menar att det 
finns fyra olika typer av yttre motivation; extern reglering, inåtriktad reglering, identifikation 
och integrerad reglering.  
 
Extern reglering är relaterat till ett beteende som endast utförs för att tillfredsställa någon 
annan. Det är den svagaste typen av yttre motivation och upplevs väldigt kontrollerat av 
andra, med minst utrymme till självbestämmande. Inåtriktad reglering är ett beteende som 
utförs för att styra sin självkänsla. Handlingar kopplade till inåtriktad regleringar är ofta 
relaterade till press, skuldkänslor och ångest eller förstärkande av sitt ego och ökad stolthet. 
Handlingar styrs av yttre omständigheter och upplevs inte helt självbestämmande. 
Identifikation upplevs mer självstyrt och då även mer tillfredsställande. Personen upplever då 
att det är personligt gynnsamt att utföra handlingen. Personen identifierar sig med gärningen 
som är utförd. Den handling som identifieras som mest motiverande kallas integrerad 
reglering. Handlingen är då djup förknippad med självbestämmelse (Ryan & Deci 2000). 
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3.3 Socialt stöd i en virtuell gemenskap 
 
En studie visar att människor framförallt har två primära behov när de använder internet; att 
konsumera varor samt hitta information om dem och att socialt interagera med andra 
människor. I många fall integreras behoven med varandra och det ena behovet utesluter inte 
det andra (Schiffrin, Edelman, Falkenstern & Steward 2010). Forskarna menar att motivet 
bakom att delta i ett online forum är sökandet samt erbjudandet av social interaktion i form av 
socialt stöd (Mazzoni & Cicognani 2014).  
 
Socialt stöd refererar till uppfattningen om att individer är beroende av andra människor, 
vilket inkluderar att vara en del av ett stödjande socialt nätverk (Schiffrin et al. 2010). 
Langford, Bowsher, Maloney & Lillis (1997) i sin tur definierar socialt stöd som assistansen 
och beskyddet individer får från andra individer. Beskydd kan vara att avskärma andra 
människor från faktorer som upplevs stressande. Socialt stöd ger också en känsla av 
ömsesidighet, ett utbyte av resurser och erfarenheter mellan minst två individer (ibid). 
 
Chen & Choi (2011) påvisar att online-forum bidrar till socialt stöd på samma sätt som vid 
interaktion i det fysiska livet. Kommunikationen via online-forum eliminerar geografiska 
barriärer, vilket är fördelaktigt när individer har svårt att hitta socialt stöd i verkliga livet på 
grund av geografiska avstånd eller brist på transport (ibid). Att människor är beredda på att 
vara självutlämnande är ovärderligt för att ett socialt nätverk ska existera. Ett självutlämnande 
uppstår när en person delar med sig av personlig information till någon annan person 
(Schiffrin et al. 2010). En del antal människor upplever att de är anonyma på internet, vilket 
både kan resultera i positiva och negativa effekter. Negativa konsekvenser är att en del 
människor har visat ett aggressivt beteende då de upplever att de är skyddade bakom 
datorskärmen. På samma sätt kan den upplevda anonymiteten och fysiska distansen leda till 
att människor är mer självutlämnande och mer representativa om vem de verkligen är, vilket i 
sin tur leder till intima relationer och ett ökat välmående. Den upplevda anonymiteten 
resulterar också i en reducerad skamsenhet i att fråga om hjälp och säga fel sak. Människor 
har visat sig mer villiga att dela med sig av mer personlig information till främlingar över 
internet än i verkliga livet. (Chen & Choi 2011; Schiffrin et al. 2010). 
 
Langford et al. (1997) identifierar fyra attributer av socialt stöd; känslomässigt-, bidragande-, 
informativt- och uppskattande stöd. Ett socialt nätverk kan alltså definieras som bärare av 
socialt stöd i olika former. Känslomässigt stöd involverar empati, omsorg, kärlek och tillit. 
Forskarna menar att det här är det absolut viktigaste stödet av de sociala attributen. Individer 
berör varandra genom beundran, respekt och kärlek. Känslomässigt stöd är framställt genom 
kommunikation som leder till information om att en individ är omtyckt, älskad, uppskattad, 
värdesatt och tillhörande av ett nätverk av gemenskap (ibid). Stödet kan också beskrivas som 
en subjektiv känsla av tillhörighet genom att vara accepterad, älskad och behövd bara genom 
att vara sig själv utan prestationskrav (Slevin et al. 1996). Bidragande stöd kallas också 
konkret stöd vilket exempelvis kan vara pengamässigt stöd eller att utföra en uppgift tilldelad 
någon annan. Informativt stöd definieras som information som ges under en tid av stress. Det 
handlar om att hjälpa en annan individ med att lösa ett problem. Slutligen involverar 
uppskattande stöd kommunikation vilken är relaterad till självutvärdering snarare än 
problemlösning. Det är relaterat till individens bekräftelsebehov (Langford et al. 1997).  
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En undersökning av Hart, Nailling, Bizer & Collins (2015) angående vilka personlighetstyper 
som är mest aktiva på Facebook identifierar forskarna en grupp som är känsliga för andras 
åsikter samt upplever en oro över att inte bli omtyckta. De söker alltså bekräftelse genom att 
få återkoppling av andra individer (ibid). Kunder som söker uppmärksamhet och status när de 
shoppar upplever att de får en typ av makt och respekt när de interagerar med andra (Tauber 
1972). När ett forum består av ett stort antal medlemmar bidrar till en ökad känsla av 
mångsidighet och universalitet samt minskad känsla av utanförskap. Att veta att de är 
medlemmar i en stor kulturell grupp kan hjälpa individer att reglera och minska känslan av 
avskildhet. Den stora mängden individer i gruppen ökar också chansen för individer att hitta 
en ”match” för deras specifika behov (Chen & Choi 2011).  

3.4 Värden i en virtuell gemenskap 
 
Den sociala köpprocessen består av tre delar; prepurchashing, purchasing och 
postpurchasing. Prepurchasing innebär att konsumenter innan köpbeslut observerar vad andra 
har köpt och studerar produkten. Därefter kommer purchasing som är själva inköpet och sist 
postpurchasing där man visar andra köpare vad man själv har inhandlat. Författarna belyser 
att samspel med andra kunder är befintlig även innan och efter själva inköpet av varan, alla tre 
delar går under fenomenet social shopping (Kang & Park-Poaps 2011). 
 
Kang & Park-Poaps (2011) uttrycker att social shopping kan leda till tillfredsställelse och 
värde på två olika sätt. Risken för osäkerhet minskar avsevärt genom det sociala stödet 
konsumenten kan erhålla genom hela beslutsprocessen av inhandlandet av varan. Förtroendet 
för att ha inhandlat ”rätt” produkt stärker individens självkänsla (Paridon 2004; Mangleburg, 
Doney & Bristol 2004). Den andra aspekten refererar till det sociala behovet, de positiva 
känslor som medförs och blir uppfyllt genom en shoppingupplevelse, konsumenten får känna 
socialisering och tillhörighet med andra individer (Westbrook & Black 1985). 
 
Seraj (2012) identifierar tre typer av värden som uppstår vid social e-shopping; intellektuellt-, 
socialt- och kulturellt värde. Intellektuellt värde är relaterat till högkvalitativt 
användargenererad kunskap, det vill säga expertis, bedömningar och tolkningar gjorda av 
andra medlemmar (ibid). Innehållet i online-forumet är inte användbart om det inte är klart 
och tydligt presenterat (Humphreys 2010). Det är inte bara inlägget i sig som skapar värde, 
utan kommentarerna och interaktion med andra medlemmar är minst lika viktig. Intellektuellt 
värde skapas när deltagarna delar kunskap med varandra. Trovärdighet är också en viktig 
faktor för att skapa intellektuellt värde, den ökar när moderatorerna är aktiva och raderar 
poster med icke-relevanta och kränkande innehåll (Seraj & Toker 2012).  
 
Socialt värde skapas i den interaktiva miljön. Starka relationer mellan medlemmar i forumet 
skapar i sin tur lojalitet mot online-forumet i sig. Samspelet mellan medlemmar gör att 
samverkande ritualer skapas, oförstående för utomstående, vilket skapar en starkare 
gemenskap i gruppen (Collins 2004). En typ av samverkande ritual är när medlemmar delar 
med sig av tidigare erfarenhet. Det sociala värdet bidrar också till ett känslomässigt värde. Det 
känslomässiga värdet förstärks med hjälp av emojis och faktumet att folk interagerar i ett 
underhållande syfte. Det bidrar också till att människor fortsätter att posta inlägg och besöka 
forumet (Seraj 2012). 
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Det kulturella värdet som skapas i en online-grupp utgör de starkaste och mest komplexa 
banden. Genom medskapande och interaktion skapas kulturella normer, policys och ritualer i 
online-grupper (Deighton & Kornfeld 2009). Att skapa en kultur i en online-grupp är möjligt 
när det finns en verklig gemenskap. Gemenskap finns när medlemmar delar kunskap, känslor, 
erfarenheter och normer. Andra kännetecken av att en kultur existerar är när medlemmar 
uttrycker stolthet över att vara med i gruppen och vara en del av gemenskapen. Det här kan 
visa sig genom att medlemmar delar med sig av något de har stor passion för och är stolta 
över att göra det. Genom att visa respekt och igenkännande i kommentarsfältet av inlägg visar 
också på att det finns en kultur i gruppen (Seraj 2012). 
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4 Empiri 

4.1 Självbekräftelse 
 

Är det bara jag eller har storlekarna på kläder blivit skit tighta? Jag är 1,67 
cm och väger 68 kg. Jag köpte en jeanskjol storlek 12 (40 i swe) men kunde 
ej knäppa pga mina höfter. Vafan är detta? Fanns ingen större storlek heller. 
Så finns det någon sida med snygga jeanskjolar eller liknande som har 
normala storlekar snälla tipsa mig Mvh En tjej med breda höfter  

Isabella (Bilaga 2). 
 
Isabella postade inlägget den 11/4-17 kl. 18:51. Den 13/4-17 kl. 19:00 togs en skärmdump av 
inlägget som då hade genererat 15 kommentarer och 7 ”gilla”-markeringar. En deltagare valde 
att visa stöd genom att markera “ledsen” medan en annan valde att markera “wow”, det kan 
vara ett sätt att visa empati för Isabella. Inlägget tolkades som bekräftelsesökande där Isabella 
öppet berättar om sin längd, vikt och storlekar och söker medhåll. Hon vädjade dessutom efter 
tips om “normala” storlekar från andra tjejer i gruppen. Vi observerade att andra individer i 
gruppen gav Isabella stöd och bekräftelse att storlekarna har ändrats och påvisade att hon inte 
är ensam. En person uttryckte att det var extra viktigt att gå upp minst en storlek när en 
jeanskjol inhandlas eftersom de generellt kan upplevas mindre utan stretch. En annan skrev att 
hennes garderob bestod av 15 olika storlekar, vilket genererade att det var extra svårt att 
beställa hem kläder på nätet (Bilaga 2). 
 
Vid observationen gick det att utläsa att tjejerna som skrev var mycket öppna mot varandra 
utan att vara dömande. Ingen skämdes för att dela med sig sin längd eller vikt, inte heller 
storleksproblematiken de upplevt. Ingen kommentar hade heller någon negativ klang 
gentemot Isabella utan är endast stöttande. Flera uttryckte att de har varit med om samma sak 
och att företagens storlekar inte var rättvisa. En användare bekräftade Isabellas 
tvivelaktigheter genom att ge ett exempel på att hon ett flertal gånger köpt likadana tights från 
en stor klädkedja men nu får köpa storleken större trots samma modell. Många upplevde de 
nya storlekarna som skrattretande och en användare skrev; ”Jag upplever dom mycket mindre, 
sömmarna spricker nästan i låren” (Bilaga 2). En person uttryckte att hon förr kunde ha 
storlek 36 men nu måste köpa storlek 44, utan att ha gått upp i vikt. Isabella använde en i 
slutet av sitt inlägg. Med utgång i inläggets innehåll och svordomen som skrevs kan det tolkas 
som att hon är väldigt upprörd över hennes upplevelse, men försöker göra inlägget mer 
lättsamt genom att använda en emoji som skrattar. 
 
I kommentarsfältet under ett inlägg som diskuterade klädkedjors försmå storlekar, postat den 
10/4-17 kl.14:35 och skärmdumpad samma dag kl. 20:00, startade en diskussion. 
 

Storlekarna nu för tiden är inte ens rimliga jag är vanligt vis en s/m och 
ibland köper jag L-XL för att s/m är typ för bebisar det är så sjuuukt! Men 
du är jätte fin som du är glöm inte det  

 Ingrid (Bilaga 3). 
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Ingrid bekräftade att även hon upplevt att klädkedjornas storlekar är missvisande då hon 
vanligtvis är storlek small/medium men ibland får köpa storlek large/x-large. Det var 
uppenbart att hon skrev kommentaren för att bekräfta avsändarens upplevelse, då hon 
avslutade kommentaren med att skriva “[...] du är jätte fin som du är, glöm inte det ” 
(Bilaga 3).  

 
Ingrid jämförde dock storlek small/medium med bebisstorlekar vilket upprörde en annan 
medlem i gruppen. Hanna kommenterade “fast det du skriver är lika illa” (Bilaga 3), och 
utvecklade det sedan med att skriva “att S och M skulle vara för bebisar är lika illa att skriva” 
(Bilaga 3). Andra medlemmar i gruppen försvarade Ingrids kommentar och menade att det är 
uppenbart att hon inte menade något illa.  
 
Diskussionen fortlöpte och Ingrid förtydligade sitt syfte genom att posta en ytterligare 
kommentar ”det jag menar är att storlekar kan vara hur konstiga som helst och en s kan vara 
lika stor som en L got damn.. fatta poängen har inte skrivit något negativt om någon. Så  
läs om och fatta istället” (Bilaga 3). Kommentaren fick 6 ”gilla”- markeringar. Hanna svarade 
“förstod vad du menade, tyckte bara du uttryckte dig illa” (Bilaga 3). Diskussionen fortsatte 
sedan i aggressiv stämning.  
 

Hiss eller diss?? Köpte de precis Vad ska man ha för outfits till de? 

 
 Amanda (Bilaga 4). 

 
Amanda postade inlägget med ett par skor som hon precis inhandlat den 25/3-17 kl. 18:34. 
Den 26/3-17 kl. 10:02 printades inlägget med 7 kommentarer, 1 ”gilla”-markering och 4 
”älska”- markeringar. ”Gilla” samt ”älska”- markeringarna styrkte att de tyckte om Amandas 
val av skor. Det var i övrigt delade meningar om Amandas köp, en användare skrev “diss”. En 
annan valde att posta en vilket tyder på att hon fattade tycke för skorna. Användaren 
behövde inte kommentera “hiss” eftersom emojin tolkades ha har samma innebörd. Det gick 
att utläsa att Amanda instämde då hon tackade för kommentaren. För att placera sitt inlägg så 
högt som möjligt för andra medlemmar skrev Amanda själv 3 kommentarer i tråden varav 2 
av dem var “upp”. Detta uttryck har visat sig vanligt bland medlemmar inom gruppen, det ger 
en möjlighet att just deras inlägg får en högre placering. Chansen att inlägget blir synligt för 
andra medlemmar ökar då det hamnar längre upp i flödet, än att det bara försvinner i mängden 
av alla inlägg som skrivs i forumet. Vi tolkade det som att Amanda hade hoppats på mer 
feedback än vad som genererades eftersom hon ett flertal gånger skrev “upp” i 
kommentarsfältet för att andra medlemmar lättare skulle se och kunna ha möjlighet att 
kommentera (Bilaga 4). 
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4.2 Beslutsfattande 
 

Hej tjejer! Hjälp mig!! I sommar ska jag på min kusins bröllop i Kroatien 
och vill ha klänning på mig men vad fan ska jag ha på mig?! Vill inte ha 
svart eller vit klänning, vill ha något ”sommrig” men classy och sen tänker 
jag på att man vill ej ha svett fläckar.. STRUUGGGLLLEEE, help a sister 
out !!  

Anna (Bilaga 5). 
 
Den 26/3-17 kl. 22:12 postade Anna sitt inlägg där hon bad om hjälp för att hitta en klänning 
till sin kusins bröllop. Hon angav kriterier på vad hon vill ha och inte vill ha, det vill säga 
svart eller vit klänning. Anna förklarade att hon vill ha något “somrigt och classy” som inte är 
för varmt för att undgå svettfläckar. Hon använde inga emojis i sin text men istället använde 
hon stora versaler vilket kan uppfattas som hon upplevde en sorts desperation och stress över 
att hon måste hitta en bra klänning. Dessutom förekom svordomar i inlägget (Bilaga 5). När 
skärmdumpen togs den 28/3-17 kl. 09:33 hade inlägget genererat i 24 kommentarer och 4 
“gilla”-markeringar, varav 1 ”älska”. Några användare engagerade sig genom att länka bilder 
med klänningar från hemsidor för att hon lättare skulle hitta dem. Anna svarade direkt i tråden 
där hon höll med att klänningen som postades var snygg. Anna valde då att tagga två 
kompisar i tråden där hon frågade ”Vad tycker ni? något i denna stilen kanske” (Bilaga 5). En 
av vännerna svarade direkt och gav sitt medkännande på att klänningen är snygg och att blå är 
Annas färg.  
 

1 eller 2? 
 Nelly (Bilaga 6).  

 
Den 11/4-17 kl. 15:15 postade Nelly ett inlägg i gruppen av två liknande skomodeller från två 
olika företag. Underförstått uppmanade hon gruppens medlemmar att rösta genom att hon 
själv skrev två kommentarer på sitt egna inlägg, den ena löd ”1” varav den andra löd ”2”. 13 
personer valde att till en början att ”gilla”-markera inlägget i sig. Vi tolkade det som att de 
inte förstod Nellys önskan om att de skulle ”gilla”-markera en av kommentarerna istället. 
 
Den 14/4-17 kl. 14:05 togs en skärmdump av inlägget, då hade hela 608 ”gilla”-markeringar 
registrerats. Varav 104 stycken på alternativ ”1” och 504 stycken på alternativ ”2”. Nelly 
valde dessutom att stänga av kommentarsfunktionen för inlägget. Exakt tidpunkt för 
avstängningen var svårt för oss i efterhand att utläsa. Det gick att utläsa att inlägget hade 
involverat många under en kort tid. Varför kan ha haft flera orsaker. Genom ett aktivt 
deltagande så resulterade det i att inlägget kom högre upp i forumets flöde vilket också 
medförde att fler användare snabbare kom åt inlägget utan att behöva scrolla i gruppen. Dock 
går det inte att utesluta att vissa medlemmar kan ha röstat på båda alternativen då ingen 
avancerad teknik användes av Nelly. Detta kan ha genererat i ett missvisande resultat i 
slutändan. Dock så hade alternativ ”2” majoritet i röstningen oavsett (Bilaga 6).  
 
Den 14/3-17 kl. 14:00 postade Nelly ett nytt inlägg i forumet där hon redogjorde för 
medlemmarna att hon inhandlat de skorna som de flesta röstade på. 5 medlemmar valde att 
”gilla”-markera inlägget som en typ av bekräftelse. I detta exempel kunde vi utläsa att Nelly 
valde det alternativet som de flesta röstade på. Hur tankarna gick angående vilka skor hon 
fattat bäst tyckte för innan förfrågningen i gruppen postades kan vi inte yttra oss om. Vi 
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tolkade det som att gruppens majoritet hade stor påverkan på köpbeslutet då hon personligen 
yttrar att hon inhandlat skorna som flest personer röstat på (Bilaga 6).      

4.3 Samhörighet 
 

OUTFIT-TRÅD!  
Lägg upp bild på din outfit varje dag så kan vi inspirera varandra. Jag själv 
har dålig fantasi när det kommer till kläder men eftersom alla i denna 
gruppen är såna otroliga fashionistas tänker jag att ni gärna får dela med er 
så vi kan inspirera varandra! Skriv gärna vart kläderna är köpta 
också!  

Sara (Bilaga 7). 
 
Inlägget skapades den 21/3-17 kl. 18:35. Redan den 23/3-17 kl. 18:00 alltså cirka 48 timmar 
efter inlägget postades gjordes en skärmdump. Vid den tidpunkten hade 82 kommentarer, 169 
“gilla”-markeringar registrerats, varav 8 stycken användare hade valt att markera “älska”. 
Genom den snabba responsen från andra gruppmedlemmar tolkade vi att inlägget 
uppskattades av andra i forumet dels för att finna inspiration till deras klädstil men också för 
att kunna få bekräftelse från andra medlemmar att de hade en uppskattad stil. Vi utläste att 
individen hade en lätt och öppen framtoning i vad hon skrev. Hon uppmanade gruppens 
medlemmar till att inspirera varandra då hon själv ansåg sig ha dålig fantasi. Dessutom 
uttryckte Sara indirekt att hon tycker att andra tjejer i gruppen har koll på mode genom att hon 
skrev att resterande medlemmar är “fashionistas”. Sara valde också att använda emojis i sitt 
inlägg. Eftersom det postas oerhört mycket inlägg inom detta forum så ger det ytterligare 
användaren en chans att sticka ut från mängden (Bilaga 7).  
 
Saras inlägg innehöll också två foton som ett exempel på hur hon uppmanade andra 
användare att göra. Det ena är taget i spegeln av användaren själv medan det andra fotot har 
hon fått hjälp med att fota. Via sitt exempel gjorde Sara det lättare för gruppens medlemmar 
att förstå hur hon önskar att postandet skulle gå till.  För att det skulle vara lättare att finna 
kläderna hos sin återförsäljare så uppmanade hon respondenterna att skriva varifrån kläderna 
inhandlats. Genom den typen av kommunikation kan onödiga frågor minimeras i inlägget. Det 
gick att utläsa att de flesta svarade på kommentarer och hade ett aktivt deltagande i tråden 
(Bilaga 7).  
 
Emojis användes väldigt flitigt inom tråden och ibland svarade tjejer genom eller . 
“Gilla”-markeringar av bilder som förekom i kommentarsfältet var också vanligt 
förekommande. “Gilla”-markeringarna på bilderna var allt från 2 till cirka 100 stycken. Flera 
medlemmar postade ett flertal outfit-bilder i kommentarsfältet (Bilaga 7). 
 
En användare valde att posta sin standard outfit i tråden, det vill säga mjukisar, hoodie och en 
lös t-shirt. Till bilden skrev Klara: ”Min standarsoutfit mjuisar, hoodie och en lös tröja” 
(Bilaga 7). 
 
Denna post stack ut om man jämförde med resterande mer uppklädda outfit-bilder. 
Kommentaren resulterade i hela 41 “gilla”-markeringar, vilket tolkades som att de 
uppskattade hennes annorlunda outfit-bild. En användare kommenterade att hon hade som 
nyårslöfte att inte använda mjukisar så ofta för att känna sig finare men hävdar att det är så 
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skönt med mjuka kläder och att det därför är svårt att låta bli. Fler kommentarer instämde att 
de brukar gå runt i liknande kläder (Bilaga 7).  
 

Är så jävla trött på företag X och deras storlekar. Här är tre jeans från X, de 
omtalade X jeansen, alla i storlek M. De ljusa beställde jag hem 
häromdagen. Dom svarta är dom nyaste som jag köpte för tja, två veckor 
sen. Dom i mitten 3 veckor sen. Hur i helvete kan det skilja så mycket på 
storlekarna?!?! Får testa minst 3 par av samma storlek innan jag hittar ett 
par som passar mig 

Nathalie (Bilaga 8). 
 
Inlägget postades den 24/4-17 kl. 23:16 och när skärmdumpen togs den 27/4 kl. 18:30 hade 79 
kommentarer och 129 ”gilla”-markeringar noterats, varav 39 personer hade markerat “arg”, 
34 “wow”, 1 “ledsen” samt 1 “haha”. Nathalie uttryckte sitt missnöje över företag X storlekar. 
Hon skrev att hon måste testa minst tre par innan hon hittar ett passande par. Vi observerade 
att hon levererade sina egna synpunkter till gruppmedlemmarna.  Språket som Nathalie 
använde i gruppen tyder på en frustration, bland annat genom den svordom som uttrycktes i 
inlägget. Överlag användes ett vänligt språk bland kommentarerna. I kommentarsfältet var det 
både respondenter som kände igen sig i vad Nathalie hade upplevt och de som inte delade 
samma uppfattning. Nathalie svarade de som inte höll med om att företag X har missvisande 
storlekarna genom att trycka på faktumet att hon aldrig tidigare upplevt något liknande 
(Bilaga 8).  
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5 Analys 
 
Den sociala interaktionen mellan individer har fått en spridning tack vare vår cyberkultur. På 
internet ges möjligheten att skapa värden och stöd som har stor betydelse för människors 
självbild. Genom kultur stärks och skapas en bättre förståelse för hur andra människor 
fungerar i samhället och i sociala sammanhang (Davis 1989; Goi 2009). Det visar sig i Bilaga 
2, 3, 5, 7 och 8 genom att aktiva diskussioner i gruppen var ständigt förekommande vilket 
tyder på att ett socialt samspel existerar. Möjligheten att få medverka i det sociala samspelet 
inom gruppen går via ett aktivt deltagande av rekommendationer, bedömningar och 
diskussioner av varor (Dennis et al. 2011; Krishen et al. 2016).  
 
Medlemmar delade också med sig av personlig information och åsikter vilket har en möjlig 
påverkan på dess självbild (Bilaga 2; Bilaga 3). De hjälpte även varandra genom att 
kommentera andras inlägg med “upp”, vilket gör att inlägget hamnar högre upp i flödet och 
då också blir lättare tillgängligt och sett av fler i gruppen (Bilaga 4; Bilaga 5). Det tyder på att 
en kulturell norm är skapad och att det finns en förståelse för att inlägget är viktigt för 
avsändaren. Deighton & Kornfeld (2009) menar att det kulturella värdet i en online-grupp 
stärks när normer och policys skapas (ibid). Idag pratas det allt oftare om vilken kultur som 
råder på olika grupper och forum online där individer får en chans att känna samhörighet 
(Seraj 2012).  

5.1 Självbekräftelse 
 

Är det bara jag eller har storlekarna på kläder blivit skit tighta? Jag är 1,67 
cm och väger 68 kg. Jag köpte en jeanskjol storlek 12 (40 i swe) men kunde 
ej knäppa pga mina höfter. Vafan är detta? Fanns ingen större storlek heller. 
Så finns det någon sida med snygga jeanskjolar eller liknande som har 
normala storlekar snälla tipsa mig Mvh En tjej med breda höfter  

 Isabella (Bilaga 2). 
 
Isabella bekräftade genom sitt inlägg att kjolen inte gick att knäppa på grund av hennes höfter, 
även då hon testade den största storleken som erbjuds hos just det företaget. Till synes är 
Isabella upprörd, och det går att tolka det som att hon söker känslomässigt stöd från andra och 
inte bara konkreta tips om kjolar då hon söker medhåll om att kläderna blivit tightare. Enligt 
Chen & Choi (2011); Schiffrin et al. (2010) är det lättare att dela med sig av personlig 
information och vara mer självutlämnande på nätet än i verkliga livet, vilket ovanstående 
inlägg kan vara ett resultat av. I verkliga livet är det inte en självklarhet att individen öppet 
skulle berätta sin längd och vikt för främlingar, då det upplevs som personlig information för 
många. Slevin et al. (1996) menar att personliga yttranden på nätet resulterar i större 
tillgänglighet för sympatier från andra användare, vilket också visar sig i kommentarsfältet 
(Bilaga 2). 
 
Inåtriktad reglering identifieras som motivationsfaktorn till inlägget då det är relaterat till 
självkänsla och förstärkande av ego (Ryan & Deci 2000). Genom att få medhåll från andra 
kan Isabellas ego stärkas då hon får bekräftat att händelsen väcker uppmärksamhet och hon är 
inte ensam med att tycka att upplevelsen är bisarr. Flera uttryckte i kommentarsfältet att de 
varit med om liknande händelser och att företagens storlekar inte är rättvisa. Flera uttryckte 
också att de är överens om att företagets storlekar skiljer sig åt (Bilaga 2). 
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En användare bekräftade att storlekarna har ändrats över tiden då hon erhåller samma vikt 
men har ändå tvingats gå upp i storlek (Bilaga 2). Det känslomässiga stödet yttrar sig att 
personen är accepterad precis som den är (Slevin et al 1996), vilket stödet till Isabella i 
kommentarsfältet visar på (Bilaga 2). 
 
Genom att många användare kände igen sig i Isabellas beskrivning tyder det på att en 
gemenskap bildas inom gruppen. Individer känner tillhörighet med varandra och kommentarer 
kring inlägget visar på känslomässigt stöd från andra medlemmar (Bilaga 2). Det är också en 
betydelse av det sociala värdet som Seraj (2012) belyser med att samverkande ritualer kan 
skapas i ett online forum där andra medlemmar delar med sig utav sina liknande erfarenheter. 
Enligt Langford et al. (1997) är det känslomässiga stödet av betydelse för människans 
självinsikt och självförtroende. Inläggets primära syfte visar inte på att det är att 
rekommendera andra kjolar, utan att bekräfta att Isabella inte är ensam om att vara påverkad 
av de ändrade storlekarna på marknaden (Bilaga 2). En känsla av samhörighet uppstår när 
individen känner omtanke och gemenskap tillsammans med andra människor (Baumeister & 
Lery 1995). En respondent i tråden bekräftade att hennes garderob består av ett antal olika 
storlekar vilket inte underlättar när en order på e-handel skall placeras (Bilaga 2). 
Kommentaren påvisar därför det är betydelsefullt för andra användare att bedöma och skriva 
omdömen på hemsidor med online-shopping för att underlätta för varandra. 
 
Under ett inlägg med samma tema som citatet från Isabella (Bilaga 2), då en medlem i 
gruppen uttryckte sin missnöjdhet över klädkedjornas för små storlekar, startades en 
diskussion i kommentarsfälten (Bilaga 3).  
 

Storlekarna nu för tiden är inte ens rimliga jag är vanligt vis en s/m och 
ibland köper jag L-XL för att s/m är typ för bebisar det är så sjuuukt! Men 
du är jätte fin som du är glöm inte det  

 Ingrid (Bilaga 3). 
 
Kommentaren tyder på att Ingrid vill visa känslomässigt stöd genom att dela med sig av att 
hon varit med om en liknande händelse. Att medlemmar i gruppen är villiga att dela med sig 
av information om något som i många fall kan upplevas som skamset, detta kan bland annat 
vara ett resultat av den upplevda anonymiteten på internet. Den upplevda anonymiteten kan 
leda till att människor är mer självutlämnande och representativa om vilka de egentligen är. 
Det ovanstående påståendet tillsammans med det känslomässiga stödet kan leda till ökat 
välmående (Chen & Choi 2011; Schiffrin et al. 2010; Langford et al. 1997), vilket visar sig i 
att respondenten svarade att hen känner sig mindre ensam och är tacksam för all respons 
inlägget har fått (Bilaga 2; Bilaga 3).  
 
Den negativa konsekvensen av den upplevda anonymiteten är att vissa individer visar ett 
konfliktsökande beteende, vilket svar till Ingrids kommentar tyder på. Hanna skrev som svar 
till Ingrid “fast det du skriver är lika illa” (Bilaga 3), och när andra medlemmar frågade vad 
hon menar svarade Hanna “Att S och M skulle vara för bebisar är lika illa att skriva” (Bilaga 
3). Det kan ses som en övertolkning av vad Ingrid skrev då hon uppenbarligen styrkt sitt 
påstående genom att göra en flyktig referens till bebiskläder, vilket andra i gruppen bekräftade 
i kommentarsfältet (Bilaga 3). Hannas konfliktsökande kommentar kan vara en möjlig 
konsekvens av att hon känner sig anonym och skyddad bakom datorskärmen (Chen & Choi 
2011; Schiffrin et al. 2010). 
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Hiss eller diss?? Köpte de precis Vad ska man ha för outfits till de? 

 
 

Amanda (Bilaga 4). 
 

Från Amandas inlägg framgår det att skorna redan är köpta, vilket är ett exempel på 
postpurchasing (Kang & Park-Poaps 2011). Mathauer & Imhoff (2006); Ryan & Deci (2000) 
menar att motivation är en drivkraft till att uppnå ett mål, där målet i detta fall var att få ett 
stort antal “hiss” i kommentarsfältet. Då Amanda redan hade köpt skorna men ändå ville få 
köpet bekräftat av andra tyder det på att en yttre motivation är drivkraften till varför hon 
postade inlägget. Hart et al. (2015) utförde en analys som hänvisar till att individer söker 
bekräftelse genom respons från andra, vilket Amanda gjorde genom att söka efter 
uppmuntrande kommentarer (Bilaga 4). Tillfredsställelsen kommer inte av själva aktiviteten i 
sig, utan av yttre faktorer (Gagné & Deci 2005). I den här situationen är inte själva handlandet 
av skorna tillräckligt, utan hon behöver bekräftelse från medlemmar i gruppen för att känna 
sig tillfreds med sitt köp (Bilaga 4). Det tyder på att inlägget involverar uppskattande stöd. 
Langford et al. (1997) menar att uppskattande stöd är relaterat till självutvärdering snarare än 
problemlösning. Amanda har egentligen inget problem då hon redan införskaffat de skor hon 
önskar, hon söker istället bekräftelse av andra som en form av självutvärdering av hennes 
inköp. 
 
Millette & Gagné (2008) menar att bekräftelsebehovet kan vara relaterat till att människan vill 
leva upp till samhällets förväntningar. Det kan vara så att Amanda vill lämna tillbaka sina 
skor om hon får fler “diss” än “hiss” i kommentarsfältet, då skorna inte upplevs socialt 
accepterade. Överlag var det dåligt med respons på inlägget, endast 2 kommentarer från andra 
medlemmar och 4 som markerat “älska” och 1 som markerat “gilla” (Bilaga 4). Enligt Seraj 
(2012) kan Emojis ha en stärkande betydelse inom olika grupper, vilket besannas genom detta 
exempel då en annan användare bekräftade Amandas köp med . Istället för att skriva “hiss” 
uttryckte då respondenterna att de gillade skorna genom att posta en emoji. Amanda visade 
uppskattning för den responsen genom att skriva ”tack” som svar vilket kan tyda på att hon 
blir mer nöjd med sitt köp (Bilaga 4). Att få ett kvitto på att ha konsumerat rätt produkt är av 
värde för det sociala stödet (Paridon 2004; Mangleburg, Doney, & Bristol 2004), vilket också 
kan ses som självförtroendehöjande för personen i sig då den blir extra tillfredsställd av sitt 
köp (Kang & Park-Poaps 2011).   

5.2 Beslutsfattande 
 

Hej tjejer! Hjälp mig!! I sommar ska jag på min kusins bröllop i Kroatien 
och vill ha klänning på mig men vad fan ska jag ha på mig?! Vill inte ha 
svart eller vit klänning, vill ha något ”sommrig” men classy och sen tänker 
jag på att man vill ej ha svett fläckar.. STRUUGGGLLLEEE, help a sister 
out !!  

Anna (Bilaga 5). 
 
Anna postade inlägget ovan före hon har handlat en produkt, det är en typ av prepurchasing. 
Det innebär att konsumenten före köpbeslutet tas observerar andras åsikter (Kang & Park-
Poaps 2011). Cyberkulturen som råder inom online-forum hjälper individer att förstå varandra 
genom deras sätt att uttrycka sig (Goi 2009). Det är inlägget av Anna ett exempel på.  
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Andra medlemmar försökte hjälpa Anna genom att lämna förslag på klänningar till hennes 
kusins bröllop (Bilaga 5), detta kan enligt Reynolds & Beatty (1999) ses som 
relationsbyggande. Anna fick kommentarer om potentiella inköpsställen vilket visar på ett 
informativt stöd eftersom andra användare försökte hjälpa henne att åtgärda och lösa ett 
problem. Dessutom skickades det direktlänkar med uppmaningar om att dessa skulle passa 
Annas kropp och färger perfekt (Bilaga 5). Kommentarer av detta slag styrker det 
känslomässiga stödet via bekräftelser som lämnas (Langford et al. 1997).  
 
I en kommentar då en användare har länkat en klänning valde Anna att tagga två vänner och 
fråga “vad tycker ni? något i denna stilen kanske?” (Bilaga 5). Inlägget bevisar faktumet att 
den geografiska närheten har obefintlig betydelse när kommunikation online förekommer 
(Chen & Choi 2011). Anna kan enkelt kommunicera med sina vänner oberoende av 
geografisk närhet genom att tagga dem i inlägget. Det tyder dock också på att Anna har svårt 
att fatta egna beslut och är väldigt påverkad av omgivningens åsikter. Det räcker inte att en 
annan medlem i gruppen tycker det är en passande klänning, utan hon vill också ha det 
bekräftat från någon i hennes närhet (Bilaga 5). Hennes beslut styrs då till stor del av yttre 
omständigheter och är därför inte helt självbestämmande. Ryan & Deci (2000) antyder att 
inåtriktad reglering är en typ av yttre motivation som är kopplad till individens självkänsla 
samt brist på självbestämmande. Handlingar kopplade till inåtriktad reglering är bland annat 
relaterade till press och ångest (ibid). I sättet Anna uttryckte sig genom att skriva stora 
versaler, en svordom och många utropstecken tyder det på att hon var under stor press att hitta 
en passande klänning (Bilaga 5).  
 
Undersökningen av Schiffrin et al. (2010) som hänvisar till individens behov inom cyberspace 
påvisar att anspråket att samspela med andra och upptäcka nödvändig information som kan 
generera köpbeslut hör samman. Det är precis vad Anna gjorde i sitt inlägg där hon bad andra 
individer om råd och där gensvaret dessutom var stort (Bilaga 5). Genom Annas sätt att 
uttrycka sig och responsen som gavs involveras intellektuellt-, socialt- och kulturellt värde där 
kunskap har delats och lojalitet påvisats genom de gensvar hon erhölls (Collins 2004). Baek & 
Choo (2015) bekräftar att individer blir mer tillfredsställda och nöjda med sina köp när de får 
affirmation av andra i samvaron. Anna fick bekräftelse av hennes val av klänning direkt i 
kommentarsfältet vilken då ökar tillfredställelsen (Bilaga 5). Respondenternas sätt att handla 
anses trovärdigt och i och med det stärks det intellektuella värdet eftersom de utbyter 
information med varandra i gruppen (Seraj & Toker 2012).  
 

1 eller 2? 
 Nelly (Bilaga 6).  

 
En medlem i forumet var osäker på vilken av två liknande skor hon skulle anskaffa och bad 
därför gruppen om hjälp för ett beslut, genom att medlemmarna uppmanades att “gilla” den 
bilden av skon som de tyckte bäst om.  I Bilaga 6 går det att utläsa att medlemmarna inom 
forumet upplevde en viss förvirring hur de skulle rösta på alternativ ett eller två. Enligt 
Humphreys (2010) hade posten kunnat bli obrukbar då specifik information angående hur 
Nelly ville att omröstningen skulle gå till saknas. Detta exempel hänvisar genom den respons 
som erhölls till socialisering och tillhörighet med andra medlemmar (Westbrook & Black 
1985). Motivationen varför Nelly har valt att posta bilden kan vara en typ av yttre motivation, 
då hon söker bekräftelse från andra. Vid yttre motivation är inte handlingen av skorna i sig 
som är av värde utan omgivningens bekräftelse är det som upplevs tillfredsställande (Ryan & 
Deci 2000). 
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Tre dagar senare postade Nelly ett nytt inlägg där hon bekräftade att hon valt de skor som flest 
röstade på (Bilaga 6). Det informativa stödet stärks genom att medlemmarna röstar vilket 
genererar i ett problem kan lösas (Langford et al. 1997). Utan åtanke har även inlägget ett 
informativt syfte där Nelly visar genom bilderna var skorna finns att köpa, trots att detta inte 
var inläggets primära syfte. Genom denna typ av inlägg kan Nelly ha en inverkan på andra 
potentiella köpare (Bertrandias & Goldsmith 2006), likväl som de hade en påverkan på henne 
inom hennes köpbeslut. Ryan & Deci (2000) identifierar att extern reglering är en handling 
som är till endast för att tillfredsställa någon annan, vilket inlägget då Nelly bekräftade sitt 
köp kan kategoriseras som. Det finns inget självgynnande för Nelly att posta ett inlägg där 
hon bekräftar vilka skor hon köpt, utan inlägget är endast till för att tillfredsställa de andra 
medlemmarna i gruppen. Bilaga 6 innehåller således alla tre steg som Kang & Park-Poaps 
(2011) identifierar som köpprocessen. Det vill säga prepurchasing då Nelly innan köpet 
observerade omgivningens åsikter samt bekräftade köpet via purchasing, och postpurchasing 
då hon visade de andra medlemmarna vad hon tillslut inhandlat. 

5.3 Samhörighet 
 

OUTFIT-TRÅD!  
Lägg upp bild på din outfit varje dag så kan vi inspirera varandra. Jag själv 
har dålig fantasi när det kommer till kläder men eftersom alla i denna 
gruppen är såna otroliga fashionistas tänker jag att ni gärna får dela med er 
så vi kan inspirera varandra!  Skriv gärna vart kläderna är köpta 
också!  

Sara (Bilaga 7). 
 
Majoriteten postade bilder på outfits där i många fall uppmuntrande kommentarer och frågor 
om vart plaggen inhandlats efterföljs. Att Sara uttryckte att hon tycker alla gruppen är sådana 
”fashionistas” kan tolkas som att hon känner en stolthet över att vara en del av gemenskapen 
då medlemmarnas stil är något hon ser upp till.  De medlemmar som postade bilder på sina 
outfits uttryckte också en stolthet över att de tycker att de har en känsla för mode och stil de 
vill dela med sig av (Bilaga 7). Seraj (2012) menar att det här är ett tecken på att det finns en 
existerande social-kultur i gruppen.  
 
En medlem i gruppen postade flera outfit-bilder i inlägget som fick mycket respons från andra 
i form av ”gilla”-markeringar och kommentarer. Den första bilden individen postade fick 60 
”gilla”-markeringar vilken kan vara anledningen till att hon fortsatte posta outfit-bilder i 
inlägget (Bilaga 7). Det tyder på en yttre motivation i form av identifikation, vilket är 
självstyrt och därför mer tillfredsställande (Ryan & Deci 2000). Personen upplevde det då 
personligt gynnsamt att posta outfit-bilder då hon fick mycket bekräftelse i form av positiv 
respons vilket kan öka välmående och motivation. Shen, Liu & Wang (2013) antyder att då 
unga till stor del använder internet för ett underhållande syfte är det lämpligt att undersöka 
motivationsfaktorerna bakom agerandet, då de i många fall är förknippat med välmående 
(ibid). Outfit-tråden visar på ett nöjesrelaterat sätt att använda internet vilket också kan 
påverka deltagarnas välmående. En del poster fick väldigt mycket respons i form av 
kommentarer och ”gilla”-markeringar, medan andra poster inte fick någon respons alls. De 
som fick mycket respons visade i många fall tacksamhet genom att ”gilla”-markera 
kommentaren (Bilaga 7). Det är möjligt att dem som inte fick någon respons alls istället får 
negativa konsekvenser i form av bristande självkänsla (Shen, Liu & Wang 2013). 
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Det finns en kommentar från Klara med medföljande bild som utmärker sig från mängden. De 
andra bilderna som postades visar välklädda och propra kläder, som de kan tolkas som att 
individerna var väldigt noga med hur de framställdes. Denna bild visar istället en mycket 
avslappnad outfit med ett mjukis-set, och kommentaren till lyder; ”Min standarsoutfit 

mjuisar, hoodie och en lös tröja.” (Bilaga 7) 
 
Klaras kommentar involverade många genom att den fick flera ”gilla”-markeringar och 
instämmande kommentarer om att de brukar ha liknande outfits. Chen & Choi (2011) menar 
att ett forum med ett stort antal medlemmar ökar en känsla av mångsidighet vilket det här 
tyder på. Klara har uppenbart en annan stil av de resterande som postade bilder i inlägget, 
men hon kände ändå att hon ville posta en bild på hennes klädsel (Bilaga 7). Att veta att det är 
ett så stort antal medlemmar i den kulturella gruppen kan minska känslan av avskildhet då det 
är lättare att hitta någon som delar preferenser, i detta fall stil, med en själv (Chen & Choi 
2011).  
 
Inlägget från Klara kan också tyda på en autonomisk handling. Deci & Ryan (1985) redogör 
att autonomi skildrar det faktum att individer upplever att deras handlingar är självvalda, utan 
yttre påverkningar. Klara verkade helt opåverkad av att de andra i inlägget postade bilder med 
en helt annan klädstil. Det tyder på att Klara postade bilden för att den är i linje med hennes 
personliga stil och därav värderingar och åsikter (Bilaga 7). Milette & Gagné (2008); Gagné 
(2003) menar att det är en inre typ av motivation, där drivkraften är att utföra en handling på 
grund av att den är relaterad till ens personliga omdöme (ibid). Då inlägget fick flera ”gilla”-
markeringar och instämmande kommentarer tyder det på ett positivt utfall för Klara. Det är 
möjligt att hon blivit motiverad till att fortsätta vara sig själv och agera autonomiskt, utan att 
påverkas av yttre faktorer (ibid). Zhao et al. (2011) antyder att autonomi ofta ger positiva 
utfall och att individer blir ofta mer motiverade när även omgivningen stöttar dem till ett 
självständigt agerande. 
 

Är så jävla trött på företag X och deras storlekar. Här är tre jeans från X, de 
omtalade X jeansen, alla i storlek M. De ljusa beställde jag hem 
häromdagen. Dom svarta är dom nyaste som jag köpte för tja, två veckor 
sen. Dom i mitten 3 veckor sen. Hur i helvete kan det skilja så mycket på 
storlekarna?!?! Får testa minst 3 par av samma storlek innan jag hittar ett 
par som passar mig 

Nathalie (Bilaga 8). 
 
I detta citat exemplifieras en kvinna som uttrycker sin frustration över att ha köpt tre likadana 
jeans från samma klädkedja men alla storlekar uppfattas olika. Då Nathalie inte ställde någon 
konkret fråga tyder det på en inre motivation som drivkraft. Motiven grundar sig då i vilja och 
nöje i att utföra en handling, utan yttre påverkan (Ryan & Connell 1989; Ryan & Deci 2000). 
I Nathalies fall fick hon avreagera sin frustration genom att skriva inlägget och det resulterar i 
en belöning i sig. Hon ville uppmärksamma och dela med sig av sina egna erfarenheter för att 
sedan känna samhörighet med andra medlemmar (Bilaga 8). Kommunikation med 
omgivningen är en viktig faktor som stärker den inre motivationen då det är kopplad till ökad 
kompetens (Ryan & Deci 2000).  
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Det är möjligt att Nathalie upplevde att hon innehar kompetens eftersom hon upptäckte detta 
fel hos företag X. Det visar sig också genom att Nathalie aktivt argumenterade mot 
medlemmar som kommenterade att de inte erhåller samma åsikt om företag X 
storleksproblematik. I kommentarsfältet tryckte hon på faktumet att hon upplevt 
storleksskillnader hos andra företag förut men aldrig i denna utsträckning (Bilaga 8). Deci & 
Ryan (1985); White (1959) menar just att kompetens innefattar en åtrå att uppfattas kunnig 
när en handling utgörs eller ett samspel med omgivningen tar plats.  
 
Bilaga 8 kan knytas an med Arnold & Reynolds (2003) uttalande där shopping anses som en 
viktig aktivitet inom det sociala behovet eftersom chansen att samverka med andra personer 
uppenbaras. Utan Nathalies shoppinghistorik på företag X hade inte detta inlägg varit möjligt 
att utfärda. Det här är alltså ett exempel på postpurchasing när en individ reflekterar med 
andra utöver en redan inhandlad produkt (Kang & Park-Poaps 2011).  
 
Tidigare forskning yppar att i många fall är den sociala interaktionen som mynnar ut i socialt 
stöd orsaken till varför människor väljer att medverka i forum på nätet (Mazzoni & Cicognani 
2014; Seraj 2012). Enligt Tauber (1972) söker kunder i flera fall uppmärksamhet genom köp 
därför att det kan resultera respekt när de diskuteras med andra. I detta fall uppfattas det som 
att Nathalie fick pondus genom sin interaktion med andra medlemmar i form av att många 
medlemmar bekräftade hennes upplevelse (Bilaga 8).  
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6 Slutsats 
 
Syftet med den här undersökningen är att fördjupa diskussionen om social e-shopping genom 
att undersöka motivationsfaktorer och värden som uppstår. Vi identifierar självbekräftelse, 
hjälp till beslut samt samhörighet som de starkaste motiven till varför individer ägnar sig åt 
social e-shopping. 
 
Genom observationer på Facebook-forumet gick det att utläsa hur unga kvinnor är i behov av 
bekräftelse från andra. Det kan många gånger upplevas som tragiskt då det så tydligt går att se 
att självkänslan är rubbad. I vissa fall har individer redan gjort ett inköp av varan men måste 
sedan ha bekräftelse och stöd på att det är ”rätt” vara som personen i fråga inhandlat. Behovet 
av bekräftelse samverkar med att individen inte kan fatta egna beslut, utan behöver hjälp från 
omgivningen för att bli tillfredsställd. För tidigare generationer var detta inte en möjlighet då 
varken internet eller dessa typer av forumsgrupper fanns tillgängliga. Det finns tendens att bli 
orolig var vår värld är på väg genom denna typ av feedback. Ifall individen i fråga inte får den 
bekräftelse som önskas kan det leda till destruktiva konsekvenser. Det är oroväckandet att 
tänka på hur individer påverkas beroende på hur många ”gilla”-markeringar eller 
kommentarer de får. Det tyder på att de inte utför handlingen för att den går i linje med sin 
inre vilja och välmående utan att yttre omständigheter har en mer inflytelserik påverkan.  
  
Vi upplever dock att det även finns positiva konsekvenser av interaktionen i Facebook-
forumet. Överlag är det en vänlig framtoning mellan medlemmarna. Det påvisades att det 
skapades en form av samhörighet och gemenskap vilket är värdeskapande. Det kan leda till att 
individer känner sig mindre ensamma och har möjlighet att hitta någon med gemensamma 
värderingar. I verkliga livet kan det geografiska avståndet till likasinnade omöjliggöra en 
känsla av gemenskap, vilket ett virtuellt rum nu möjliggör. När medlemmar är upprörda får de 
många uppmuntrande och stöttande kommentarer vilket i sin tur kan öka välmående hos 
avsändare. Det går dock inte att utesluta att det ibland också förekommer en aggressiv 
framtoning i kommentarsfältet. Då det går att använda sig av falska identiteter på nätet är det 
lättare att skriva opassande eller ovänliga kommentarer till andra. Detta kan komma att 
påverka många medlemmar i en grupp på ett negativt sätt, där många också är i en känslig 
ålder vilket kan resultera framtida skeva självbilder bland unga kvinnor.  
 
E-handeln kan inte idag tillgodose behovet social interaktion, vare sig den är positiv eller 
negativt betingad, vilket resulterar i att människor söker sig till självständiga online-forum. I 
shopping i fysisk butik är det enklare att uppfylla behovet av bekräftelse eller samhörighet. 
Det betyder alltså att e-handel företag har en möjlighet att anpassa sina hemsidor för att 
bemöta kundernas efterfrågningar. Att det idag finns möjlighet att kommentera under 
produkt-bilder på en del hemsidor är en bit på vägen, men framväxten av självständiga online-
forum där social e-shopping tar plats visar att det inte är tillräckligt. E-handels företag kan 
därför genom att erbjuda diskussionsforum där individer kan få sitt behov av bekräftelse och 
samhörighet tillgodosett förhöja shoppingupplevelsen online.  
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6.1 Förslag till vidare forskning 
 
Då dagens forskning styrker internets framväxt så anser vi att efterforskning inom interaktion 
online ligger rätt i tiden. Vi betraktar att det finns fortsatt utrymme för nya infallsvinklar inom 
konsumentbeteende vid e-handel och samspel konsumenter emellan. Det ligger då i intresse 
att undersöka ifall handlingar stämmer överens med vad individer påstår genom att jämföra 
observationer i online-forum med diskussioner i en fokusgrupp gällande social e-shopping. 
Det hade också varit intressant att vidare undersöka hur konsumenter hade önskat att företag 
anpassade sig till social e-shopping. Det ligger i intresse att inspektera om utgången hade 
kunnat bli annorlunda om företag varit så pass medvetna och haft kännedom om vad dess 
kunder önskade för funktioner för att bredda och anpassa dess kanaler ytterligare. 
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7.1 Bilaga 1 
Facebookinlägg: Svar på fråga till administratörerna.  
Insamlat: 2017-04-10, kl. 11:30 
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7.2 Bilaga 2 
 
Facebookinlägg: Små storlekar på kjolar.  
Avsändarens fiktiva namn: Isabella. 
Insamlat: 2017-04-13, kl. 19:00 
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7.3 Bilaga 3 
Facebookinlägg: Kommentar om små storlekar som leder till diskussion i kommentarsfältet.  
De som för diskussionen i kommentarsfältets fiktiva namn: Ingrid & Hanna. 
Insamlat: 2017-04-10, kl. 20:00 
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7.4 Bilaga 4 
Facebookinlägg: Hiss eller diss  
Avsändarens fiktiva namn: Amanda 
Insamlat: 2017-03-26, kl. 10:02 
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7.5 Bilaga 5 
 
Facebookinlägg: Förslag på klänningar till bröllop. 
Avsändarens fiktiva namn: Anna 
Insamlat: 2017-03-28, kl. 09:33 
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7.6 Bilaga 6 
Facebookinlägg: Skor 1 eller 2?  
Avsändarens fiktiva namn: Nelly 
Insamlat: 2017-04-14, kl. 14:05 
 

 



 

 

59 

 



 

 

60 

7.7 Bilaga 7 
Facebookinlägg: Medlemmar uppmanas posta ”outfit-bilder”.  
Avsändarens fiktiva namn: Sara 
Insamlat: 2017-03-23, kl. 18:00 
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7.8 Bilaga 8 
Facebookinlägg: Olika storlekar på samma jeans  
Avsändarens fiktiva namn: Nathalie 
Insamlat: 2017-04-27, kl. 18:30 
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