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Abstract 

Purpose – The purpose of this thesis is to gain a deeper understanding of 
how social media affects the value of consumers regarding clothes. 

Design/methodology/approach – To gain a deeper understanding of the 
purpose, the study used a qualitative research method with semi-structured 
interviews. 

Findings – The findings of this study is that customers create value through 
experiences and expectations, which are affected by individual and social 
contexts. Value is determined by the social connections between individuals 
on social media. In order to build relationships between each other, individuals 
should be able to relate and identify with the users or the content on social 
media. Consumers are therefore the creator of value and the value is affected 
mostly by the consumer-to-consumer relationships on social media.  

Originality/value – This thesis offers a deeper understanding of how 
consumers create value through social media.  

Keywords – Value-in-experience, customer-dominant logic, social media, 
value creation, consumer 
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Sammanfattning 

Syfte - Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för hur sociala medier 
påverkar värde kring kläder för en konsument.  

Metod - För att få en djupare förståelse av syftet tillämpades en kvalitativ 
metod med semistrukturerade intervjuer.   

Resultat - Resultatet av studien är att konsumenter skapar värde genom 
upplevelser/erfarenheter och förväntningar, vilket påverkas av individuella och 
sociala kontexter. Värde baseras på de sociala banden mellan individer på 
sociala medier. För att bygga relationer krävs det att individen kan relatera och 
identifiera sig med användare eller innehållet på sociala medier. Konsumenter 
är därmed skapare av värde och värde påverkas till större delen av konsument-
till-konsument relationer på sociala medier.  

Originalitet - Studien bidrar till en djupare förståelse för hur konsumenter 
skapar värde genom sociala medier.  

Nyckelord - Value-in-experience, kund-dominerat perspektiv, sociala medier, 
värdeskapande, konsumenter 
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1. Introduktion 

I detta kapitel introduceras först bakgrunden till uppsatsen följt av en problemdiskussion. Sedan 
presenteras syftet med uppsatsen och till sist beskrivs uppsatsens struktur.  

 

1.1. Problembakgrund  

Efter den stora internetexplosionen under 2000-talet och uppkomsten av 
sociala medier får konsumenter1 mer makt på marknaden samt över hur 
företagets produkter2 exponeras (Hanna et al. 2011). Värdeskapandet och 
marknadsföringen ligger delvis i konsumentens händer där värde inte alltid 
skapas mellan en konsument och ett företag utan ibland mellan 
konsumenterna själva. På så vis kan värdeskapandet ske bortom företagets 
kontroll (Berthon et al. 2012; Hennig-Thurau et al. 2010). Möjligheten att 
skapa värde3 bland sociala medier är ett relativt nytt fenomen för både företag 
och världen överlag.  

I dagens samhälle får sociala medier en allt större betydelse i människors liv. 
Det används inte bara för nöjets skull utan kan numera även ses som ett medel 
att utbyta information och marknadsföra produkter. Bilder på produkter 
cirkulerar dagligen på sociala medier som Facebook, Instagram och Snapchat 
och därmed exponeras människor frekvent av dem. Idag kan människor 
genom endast ett klick navigera sig från en instagrambild till att få en utförlig 
produktinformation. På så vis har sociala medier gjort det möjligt att sprida 
information och influera användare över hela världen (Jiao et al. 2017; Berthon 
et al. 2012; Hanna et al. 2011).  

Det sker inte längre endast direkt marknadsföring från företagen utan även 
indirekt marknadsföring från privatpersoner4. Därmed styrs sociala medier av 
användarna som skapar relationer till andra användare, då det är 
konsumenterna som är både skaparna och mottagarna av innehållet på sociala  

                                                
1 Med konsument menas slutanvändaren. 
2 Produkt är ett samlingsnamn för varor och tjänster, vilket även ses som värdeerbjudande. 
Värdeerbjudande är kombinationer av resurser och kan beskrivas som löften om värdeskapande 
genom användning (Skålén 2016). 
3 Värde är ett komplicerat begrepp. Vi använder value-in-experience som en förklaring till värde och 
en definition av detta kommer att redogöras i teorikapitlet, sida 13.   
4 Med privatpersoner menas de individer som inte ha någon koppling till ett företag. 
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medier (Jiao et al. 2017; Berthon et al. 2012; Hanna et al. 2011). Denna 
indirekta marknadsföring kan ses som ett utbyte av information privatpersoner 
emellan och sker bortom företagets kontroll. Enligt Berthon et al. (2012) kan 
informationsutbytet ha både en positiv och negativ effekt på företaget 
beroende på hur en produkt framställs på sociala medier.  På så vis har företag 
gått från att ha fullständig makt över deras produkter till att de har en 
begränsad makt över hur de uppfattas (Berthon et al. 2012).  

Litteraturen som berör värdeskapande har tagit en inriktning på senare tid där 
stora delar är dominerat av ett företagsperspektiv med synen att en tjänst5 
samskapas mellan företag och kunder6 (Heinonen et al. 2010). Enligt 
Heinonen och Strandvik (2015) har kunden på senare år fått en större 
betydelse i en tjänsteprocess7. Förr sågs företagen som den huvudsakliga 
utformaren av en tjänst och olika processer. Det var företagen som erbjöd en 
tjänst som kunderna sedan fick anpassa sig efter. Nu har det däremot blivit 
mer vanligt att ett kundperspektiv tillämpas på tjänsteprocessen. Heinonen et 
al. (2010) argumenterar för att kunden bör sättas i centrum snarare än själva 
tjänsten. Därför bör fokusen ligga på vad kunden gör med tjänsten för att 
självförverkliga sina egna mål. Idag är det kunderna som involverar en tjänst 
från företag i deras vardagsliv. Kunden väljer att köpa en tjänst som 
underlättar aktiviteter och uppfyller funktionella och sociala behov (Ravald 
2008).  

Tjänsteprocessen är bara en del av kundens upplevelser i livet men det är även 
andra aktiviteter och upplevelser som kommer att påverka hur ett individuellt 
värde uppstår (Heinonen et al. 2010). Därmed har även fokusen flyttas från 
företag till kunderna gällande värdeskapandet och skapandet av relationer 
(Berthon et al. 2012). När kunderna blir mer medvetna och aktiva i olika 
sociala medier, börjar de samskapa värde med andra kunder och därmed kan 
värdeskapandet ske bortom företagets kontroll. Det utvecklas en ny typ av 
relation, nämligen en konsument-till-konsument relation via sociala medier. Ur 
ett kundperspektiv integreras dessa vardagliga aktiviteter och upplevelser med 
tjänsteprocessens upplevelser. Därför bör företagens största fokus vara att 
utforma sin tjänst utifrån kundens kontext och livssituation (Heinonen & 
Strandvik 2015). Det krävs en stor kunskap kring kundernas livsvanor och  
                                                
5 Med tjänst menas den nytta eller värde en konsument får, som skapas genom användning av 
produkter (Skålén 2016). 
6 Med kund menas en kund till ett företag, vilket inte behöver betyda att kunden är en slutanvändare. 
7 Med tjänsteprocessen menas den interaktion då utbytet av tjänsten sker mellan en kund och ett 
företag (Heinonen et al. 2010). 
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aktiviteter för att kunna utforma en tjänst som passar in i deras kontext. Detta 
fenomen kallas value-in-experience och i denna uppsats kommer vi att 
definiera värde utifrån detta perspektiv. 

1.2. Problemdiskussion  

En viss problematik uppstår för företag när konsumenter blir mer medvetna 
och aktiva i olika sociala medier då värdeskapandet börjar gå mot att 
konsumenter samskapar värde med andra konsumenter (Berthon et al. 2012). 
Det utvecklas en ny typ av relation, nämligen en konsument-till-konsument 
relation via sociala medier, när vi pratar om värdeskapandet. På så vis blir det 
lättare för konsumenter att byta ut företag mot liknande företag, då 
tillgängligheten och valmöjligheterna blir bredare. Sociala medier gör det 
möjligt för konsumenter att sprida information och inspirera/influera varandra 
(Jiao et al. 2017; Berthon et al. 2012; Hanna et al. 2011). Därmed har makten 
och värdeskapandet överförts från företagen till konsumenter och det blir 
svårare för företag att veta hur de skapar lojala kunder och starka 
kundrelationer (Berthon et al. 2012).  

Företagen bör bli mer medvetna om hur konsumenter använder sociala medier 
för att öka värdet och hur företag kan nå ut till sina kunder för att få 
möjligheten att samskapa ett högt värde (Berthon et al. 2012). De bör veta var 
och hur de ska exponera sina produkter för att konsumenter ska uppfatta de 
som attraktiva. Företagen bör även anpassa sig efter konsumenters 
beteenden/vanor och sätta sig in i konsumentens kontext för att skapa värde 
med sina kunder (Heinonen & Strandvik 2015). Företagen måste förstå sig på 
sina kunder och anpassa sig efter deras användande av sociala medier. Det 
finns därför ett behov att studera hur konsumenter använder sig av sociala 
medier i sina vardagliga liv samt hur det påverkar dem utifrån deras egna 
aktiviteter, praxis och erfarenheter. Tidigare forskning, exempelvis Jiao et al. 
(2017) och Gangadharbatla (2008), har behandlat hur en individs självkänsla 
och självbild kan påverkas av de sociala band som skapas via sociala medier, 
vilket i sin tur kan påverka värdet för en individ. Det krävs ytterligare 
forskning för att mer ingående förstå hur konsumenter använder sig av sociala 
medier för att skapa värde för sig själva och för andra.   

Tidigare forskning argumenterar för att det finns ett behov av ny forskning om 
hur den enskilda konsumentens värdeskapande är kopplat till dennes livssfär 
samt individens dynamiska sociala nätverk (Heinonen et al. 2013). För att 
företag ska få en ökad förståelse av hur sociala medier påverkar och skapar 
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värde kring olika produkter, är det av relevans att lyfta kundperspektivet. 
Genom att utgå ifrån konsumentens syn på hur sociala medier påverkar 
värdeskapandet skapas det en ökad förståelse som företag kan dra nytta av. 
Utifrån denna förståelse kan företag skapa ett underlag för hur de strategiskt 
kan arbeta med sociala medier och därmed skapa värde med sina kunder. För 
att exemplifiera detta har vi valt att undersöka produkten kläder då människor 
dagligen exponeras för kläder på sociala medier. 

1.3. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för hur sociala medier påverkar 
värde kring kläder för en konsument.  För att göra detta behöver vi undersöka 
vad konsumenten anser vara ett högt värde och vilken typ av exponering i 
sociala medier som är värdeskapande. Företagen får mindre kontroll kring hur 
deras produkter exponeras i sociala medier eftersom att konsumenter själva 
kan påverka hur spridningen av produkter ser ut genom olika mediekanaler. I 
samband med konsumentens stora inflytande skulle företagen ha nytta av mer 
litteratur som behandlar kundperspektivet och konsumentens betydelse i 
marknadsföringen i sociala medier. Genom att förstå hur konsumenten 
uppfattar värde genom sociala medier, vill vi skapa ett underlag för hur företag 
kan arbeta med sociala medier. 

1.4. Uppsatsens bidrag 

Uppsatsen kommer att generera en utvidgad syn på hur värde skapas via 
sociala medier ur ett kund-dominerat perspektiv. Därmed kommer den 
teoretiska kunskapen om konsumentens roll i värdeskapandet på sociala 
medier att öka. Kunskap om vilka faktorer på sociala medier som kan vara 
viktiga för en konsument för att möjliggöra värdeskapandet på sociala medier 
kommer även att utmynnas. På så vis kan en koppling mellan konsumentens 
värdeskapande, aktiviteter på sociala medier och företagens roll föras samman, 
vilket ger en större förståelse för fenomenet och ett underlag för att utveckla 
forskningen inom uppsatsens område.  

1.5. Uppsatsens struktur 

Efter att ha introducerat den teoretiska bakgrunden som har lett till syftet med 
uppsatsen, kommer det sedan att presenteras den teori uppsatsen kommer att 
använda. I teorin diskuteras de olika teoretiska områden; value-in-experience, 
kund-dominerat perspektiv samt sociala medier. I slutet kommer ett teoretiskt 
ramverk att introduceras. Därefter kommer metodkapitlet, där det beskrivs 
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vilken typ av forskningsdesign som har tillämpats samt hur data har blivit 
insamlat och analyserat. En argumentation av reliabiliteten och validitet av 
uppsatsen kommer att redovisas för att säkerhetsställa kvalitén av uppsatsen 
samt hur etikaspekterna i forskningen har hanterats. Fortsättningsvis kommer 
ett empiri- och analyskapitel där resultatet från undersökningen presenteras 
och analyseras. Därefter kommer en diskussion genomföras som sedan ska 
leda till slutsatserna av uppsatsen. I slutsatskapitlet kommer även förslag på 
fortsatt forskning ges.    
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2. Teori 

I det här kapitlet presenteras den teoretiska bakgrunden för vår uppsats. Vi börjar med en 
redogörelse av värde följt av en definition av value-in-experience. Sedan förklaras värdeskapandet ur 
ett kund-dominerat perspektiv samt sociala medier. Till sist introduceras ett teoretiskt ramverk.  

 

2.1. Värde  

“Värde skapas när en tjänst eller en vara används av kunder eller andra aktörer. En 
knäoperation skapar värde när personen som knät tillhör använder sitt knä för att gå, 
springa eller leka med sina barn. Värdet realiseras inte under själva knäoperationen och 
förklaras inte av priset som betalas för operationen. Knäoperationen är en förutsättning för 
värdeskapande i form av användning av ett fungerande knä” (Skålén 2016, s. 11).  

Grönroos (2011) och Skålén (2016) argumenterar för att kunden själv har 
kontroll över värdeskapandet och företagen endast kan få chansen att bli 
medskapare. “Value is created by the user for the user” (Grönroos 2011, s. 288). 
Enligt Grönroos (2011) har kunden huvudrollen i värdeskapandet medan 
företagen endast har en biroll. Fokusen av värdeskapandet bör ligga på kunden 
och hur denne använder nödvändiga och tillgängliga resurser8 för att skapa ett 
värde för sig själv. Vissa av resurserna erhåller kunden själv, men de flesta 
kommer från andra källor, där företaget kan betraktas som en av källorna. 
Kunden använder företagets resurser och kombinerar dessa med många andra 
resurser för att skapa en egen process av värde. Grönroos (2011) menar att 
vissa resurser redan fanns där innan användandet av tjänsten, i form av 
erfarenheter. Dessa tidigare intryck kan komma både från internet, andras 
åsikter eller tidigare erfarenheter av samma tjänst. Sedan kan det tillkomma 
resurser under själva användandet av tjänsten och dessa kan bestå av 
utomstående faktorer som företaget inte har någon kontroll över (Grönroos 
2011). 

Hur en kund uppfattar värde är nämligen väldigt individuellt (Grönroos 2011). 
Till exempel kan värdet kring en bil och dess funktioner ha olika betydelser i 
människors liv enligt Grönroos (2011). För en individ kan värdet ligga i att 
kunna transportera sig till sina vänner och bilen har då främst ett funktionellt 
värde. En annan kan lägga högt värde i vilken typ av bil de kör medan en  

                                                
8 Det finns två olika typer av resurser, immateriella och materiella resurser. Materiella resurser är olika 
typer av råvaror eller fysiska produkter. Immateriella resurser är kunskap och färdigheter en människa 
besitter (Skålén 2016). 
 



13 

tredje kan värdesätta enbart ägandet av en sportbil. För vissa kan värde 
uppkomma redan innan ett köp, vid endast tanken på att köpa en speciell bil. 
Även upplevelserna vid själva bilköpet kan skapa olika värde för olika personer 
(Grönroos 2011). Enligt Vargo (2009) så kan värdet vid ett bilköp se 
annorlunda ut beroende på individens kontext. Värdet kring ett bilköp 
påverkas över tid både av upplevelserna kring bilen men även utomstående 
erfarenheter. Det kan vara funktionella faktorer kring bilen, lagar kring 
bilkörning, kunskap angående bilar men även social identifiering (Vargo 2009). 

2.2. Value-in-experience  

Enligt Ravald (2008) får kunden numera en ännu större betydelse i 
värdeskapandet och ses ofta som den huvudsakliga värdeskaparen. Detta för 
att en tjänst bör ses som aktiviteter som fyller funktioner och gynnar en 
persons vardagliga liv. Värdet som skapas från en tjänst blir därför ytterst 
individuellt eftersom att alla människor lever sitt liv och tolkar verkligheten 
olika (Ravald 2008). Personer skapar värdeskapande aktiviteter för att uppfylla 
livsmål och använder företagets produkter för att göra detta. På så sätt går det 
att säga att kunden är den som styr värdeskapandet och att företagen endast 
ses som en resurs. Utmaningen för företag bli att anpassa sig efter kundens 
behov, något som ständigt förändras över tid (Ravald 2008).  

Helkkula et al. (2012) pratar om ett nytt synsätt på värde, nämligen value-in-
experience. Begreppet innebär att mottagarens helhetsupplevelse av en tjänst 
är det som avgör värdet. Value-in-experience fokuserar på upplevelsen kring 
tjänsten mer än den faktiska tjänsten och värdet bestäms av erfarenheter som 
sträcker sig utanför tjänsteprocessen (Helkkula et al. 2012). Enligt Turnbull 
(2009) och Ravald (2008) definieras detta värde beroende på hur mottagaren 
upplever värdet och är individuellt. Hur stort ett värde blir påverkas av 
mottagarens förväntningar innan tjänsten, men även upplevelser kring 
interaktionen samt efter interaktionen (Turnbull 2009; Ravald 2008).  

Tjänsten presenteras inför individer med skilda förutsättningar, vilket betyder 
att tjänsten tolkas olika (Helkkula et al. 2012; Turnbull 2009; Ravald 2008). 
Konsumenten kan därför ses som den huvudsakliga värdeskaparen, då värdet 
avgörs beroende på vilken form av måluppfyllelse tjänsten har i hans eller 
hennes liv (Holbrook 2006). Denna måluppfyllelse kan vara på ett funktionellt 
eller emotionellt plan och baseras på en helhetsupplevelse av alla 
värdeskapande aktiviteter i processen. Det sammantagna värdet kan beskrivas 
som value-in-experience och avgörs av i vilket sammanhang tjänsten mottas 
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och är beroende av personliga värderingar (Turnbull 2009). Individens 
livssituation och andra typer av faktorer som tankar, känslor, behov och 
önskan kan även påverka hur värdet upplevs vilket gör det till ett subjektivt 
fenomen (Helkkula et al. 2012). Utomstående faktorer som “word-of-mouth” 
och andra människors åsikter kan avgöra hur en individ uppfattar ett värde 
från en tjänst, men även individens sociala relationer samt relationen till 
företaget (Tynan et al. 2014). 

Hur en person uppfattar värde grundar sig i vardagliga upplevelser och hur 
individens livsvanor ser ut (Tynan et al. 2014). Värdet påverkas inte bara av 
fysiska resurser kring en tjänst utan även av kulturella och sociala resurser. 
Dessa kan bestå av andra konsumenter som upplevt tjänsten men främst ens 
egna relationer samt ens sociala status och hur individen identifierar sig själv 
(Helkkula et al. 2012). Människor väger in andras erfarenheter i sitt eget 
värdeskapande då andras åsikter påverkar ens egen upplevelse av tjänsten. 
Inom ens sociala grupp förekommer det generaliserade uppfattningar 
angående synen på en specifik tjänst, något som kommer att påverka ens egen 
uppfattning (Helkkula et al. 2012).   

Enligt Helkkula et al. (2012) upplevs inte värde endast vid en direkt interaktion 
med ett företag. Värde kan även upplevas utan någon direkt interaktion till 
tjänsten via word-of-mouth, rekommendationer och reklam. Det går alltså att 
skapa ett värde redan innan en tjänst har upplevts genom förväntningar från 
externa faktorer. Värdet kan även utvecklas över tid då en person ständigt 
interagerar sig med nya människor och därmed får nya perspektiv. Helkkula et 
al. (2012) menar att value-in-experience innebär att tidigare, nuvarande och 
förväntade erfarenheter ständigt kan ändra synen på värde beroende på i vilket 
sammanhang en person befinner sig i. Upplevelsen av tjänsten behöver inte 
inkludera själva tjänsten och är därför ett komplext och dynamiskt fenomen 
(Tynan et al. 2014). Detta innebär även att värdet och upplevelserna är 
individuella och aldrig är desamma för olika människor. En persons 
upplevelser påverkas mycket av tankar och känslor, två faktorer som är svåra 
att mäta. Därför är även begreppet värde svårt att mäta och ytterst subjektivt 
(Helkkula et al. 2012). 

Helkkula et al. (2012) tar upp ett exempel när en person ska byta frisör och 
hur value-in-experience förekommer. Personen kan vara nöjd med sin 
nuvarande frisör men vill prova på något nytt och bestämmer sig för att byta 
frisör. Innan besöket kommer personen bygga upp förväntning beroende på 
vad andra säger om den nya frisören, utomstående rekommendationer från till 
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exempel internet men även tidigare erfarenheter av frisörsalonger överlag. 
Under besöket kommer atmosfären i frisörsalongen få en betydelse och hur 
bemötandet av den nya frisören är. Värdet kommer även att påverkas av vilken 
typ av dag personen har och vilket humör den är på, då upplevelserna kring 
tjänsten kan tolkas olika beroende på dessa faktorer. Efter besöket kommer 
personen fundera på om priset var värt hårklippningen men värdet kan också 
höjas av positiva kommentarer om den nya frisyren (Helkkula et al. 2012).  

2.3. Kund-dominerat perspektiv 

Heinonen et al. (2010) argumenterar för att stora delar i dagens litteratur som 
berör värdeskapande fortfarande har en inriktning som är dominerat av ett 
företagsperspektiv. Därför kan det finnas ett behov av forskning på hur 
konsumenters värde uppkommer (Heinonen et al (2013). Detta leder till att det 
inte är möjligt att en fullständig förståelse för hur konsumenters 
värdeskapande går till eller vad konsumenter gör med en tjänst (Heinonen et 
al. 2010). Företagens mål bör vara att främja värde för sina kunder och för att 
göra det möjligt är det nödvändigt att betrakta värdeskapandet utifrån ett 
kund-dominerat perspektiv9. På så vis kan det skapa en ökad förståelse för hur 
värdet uppstår för en konsument (Heinonen et al. 2010), då konsumenterna 
alltid vet bäst hur värdet formas i deras egna liv (Heinonen et al. 2013). Det 
kan även skapa en bättre förståelse för hur sambandet ser ut mellan företagens 
medverkande i konsumentens egna aktiviteter och konsumentens 
upplevelser/erfarenheter av värdet samt hur det kan formas (Heinonen et al 
2010). Fokusen bör ligga i hur konsumenter använder en tjänst och hur de 
uppfyller sina egna mål med dessa, istället för vad företag gör för att skapa en 
tjänst som de tror kunderna vill ha (Heinonen & Strandvik 2015).  

Genom att tillämpa ett kundperspektiv placeras konsumenten i centrum och 
fokusen flyttas från hur företag involverar konsumenten i sin process till hur 
konsumenter involverar företag i deras liv (Heinonen & Strandvik 2015). Detta 
leder till en ökad förståelse för hur tjänsten är eller kommer att bli inbäddad i 
kundens livskontext, aktiviteter, erfarenheter samt upplevelser (Heinonen et al. 
2010). Med det sagt är det viktigt att förstå en konsuments verklighet och hur 
tjänsten kan ge ett stöd i konsumentens liv för att begripa vad värdet av 
tjänsten är. Tidigare forskning har även föreslagit att det är företagen som till 
största del kontrollerar tjänsten medan det kund-dominerande perspektivet  

                                                
9 Kund-dominerat perspektiv är en översättning av customer-dominant logic, vilket är det begreppet 
som används i litteraturen. I begreppet kund ingår konsumenter, enligt Heinonen och Strandvik 
(2015).  



16 

argumenterar för att det är konsumenterna som kontrollerar tjänsten 
(Heinonen & Strandvik 2015) och värdeskapandet (Heinonen et al. 2010). Det 
är konsumenterna som väljer vilka företag och aktörer de vill interagera med 
och som passar in i deras livskontext (Heinonen & Strandvik 2015). 

Hur konsumenter upplever eller förstår en viss tjänst skiljer sig från företagens 
perspektiv då konsumenter aldrig använder en tjänst i ett vakuum enligt 
Heinonen et al. (2010). På så vis kan värde inte betraktas som något som alltid 
är samskapat genom interaktioner inom företagens kontrollerade områden 
utan värde skapas i konsumentens verklighet och inom individens ekosystem 
(Heinonen et al. 2013). Individens ekosystem är de aktörer och sfär som 
individen är involverad i. Verkligheten för en individ upplevs genom sociala 
konstruktioner vilket betyder att olika individers verklighet har en stark 
koppling till varandra. Därmed är det inte enbart de aktiviteter och upplevelser 
som är kopplade till själva tjänsten som kommer att påverka värdet. Andra 
upplevelser, erfarenheter och aktiviteter i en konsuments sociala liv kommer 
också att påverka värdet (Heinonen et al. 2010). Därför är värde dynamiskt 
samt skapas gemensamt genom att individer tar del av varandras verkligheter 
(Heinonen et al. 2013).  

Värde påverkas av sociala aspekter och upplevs genom erfarenheter, vilket 
sker medvetet samt omedvetet för konsumenten (Heinonen et al. 2013). På så 
vis används eller konsumeras inte enbart en tjänst utan den integreras med en 
kunds liv samt pågående upplevelser och aktiviteter bortom 
tjänsteprocessen.  Ur ett kundperspektiv skapas inte värde utan den formas 
genom individers beteende och mentala processer som kan vara synliga men 
även osynliga upplevelser/erfarenheter, vilket är en del av individers 
okontrollerade liv (Heinonen et al. 2013).  

Värde uppstår inte bara i företagens värld eller i interaktioner med företag utan 
även i konsumentens värld (Heinonen & Strandvik 2015). Det vill säga i en 
konsuments vardagliga liv där en tjänst kommer till användning (Heinonen et 
al. 2010). Värde upplevs både före, under och efter tjänsten och på så vis kan 
värde uppstå i osynlighet för företaget (Heinonen & Strandvik 2015; Heinonen 
et al. 2013; Heinonen et al. 2010). Hur konsumentens värde framkommer och 
förverkligas är viktiga aspekter för företagen att förstå. Om fokusen enbart 
ligger på själva interaktionen inom tjänsteprocessen kommer den roll företag 
har i konsumentens liv att bli förlorad (Heinonen et al 2010).  
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Från en konsuments perspektiv påverkas interaktionen med ett företag av 
konsumentens tidigare erfarenheter och upplevelser (dock osynligt för 
företaget) och konsumenten blir ständigt uppdaterad med nya erfarenheter 
och upplevelser både under och efter interaktionen (Heinonen et al. 2010). 
Därför är även värdet dynamisk och påverkas av helheten i konsumentens liv. 
Dessa upplevelser och erfarenheter kan ses som en pågående process som 
fortgår med livet och som uppkommer i interaktionen med företag men även 
utanför företagets kontext (Heinonen et al. 2010).  

Konsumentens kontext består av sociala konstruktioner likt ett ekosystem 
(leverantörer, andra konsumenter, olika aktörer, fysiska- och mentala 
upplevelser) där en konsument-till-konsument interaktion har en stor påverkan 
på hur konsumenterna upplever tjänster (Heinonen & Strandvik 2015; 
Heinonen et al. 2013). Detta kommer sedan kommer att utmynnas i 
konsumentens upplevelse av värde. Det är alltid individen själv som 
konstruerar upplevelserna genom att välja vilka upplevelser som är 
eftertraktade. Konsumenter skapar värde genom användning, separat från 
företag, och inkluderar fysiska och mentala upplevelser (Heinonen & 
Strandvik 2015).  

Enligt Heinonen och Strandvik (2015), kommer konsumentens köpbetende att 
vara en reaktion på deras aktivitetsmönster påverkad av känslor, tankar samt 
dåtida, nutida och framtida upplevelser i konsumentens liv. På så vis anses 
köpbetende vara ett subjektivt fenomen. Företag måste vara medvetna om att 
de har en andrahandsroll i konsumentens liv och bör därför sträva efter att få 
delta i dennes ekosystem, liv, aktiviteter samt upplevelser (Heinonen & 
Strandvik 2015). Genom att erhålla kunskap om konsumentens egen 
värdeprocess (hur värde uppkommer för konsumenten) samt att se 
konsumenten som värdeskapare, kan företag bli mer konkurrenskraftiga på 
marknaden. Det är av vikt för företagen att förstå vilken roll de själva har i 
konsumentens värdeskapande (Ravald 2008). 

2.4. Sociala medier 

Den revolutionerande multimedia-plattformen “Internet” har förändrat 
företags och konsumenters beteende över hela världen. Internet har gjort det 
möjligt för företag att kommunicera och interagera med sina kunder på ett 
effektivt och enkelt sätt, oberoende av vart i världen de befinner sig (Berthon 
et al. 2012). Men det är inte enbart mellan företag och kunder som 
interaktionen har blivit mer lätthanterligt utan även individer emellan, tack 
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vare sociala mediers uppkomst. Sociala medier har på senare tid blivit en social 
plattform för individer att interagera med varandra på ett snabbt och smidigt 
sätt (Berthon et al. 2012).  

Sociala medier utgörs av olika plattformar som består av texter, bilder, videos, 
information samt olika nätverk (Berthon et al. 2012; Khang et al. 2012; Hanna 
et al. 2011; Gangadharbatla 2008). Dessa plattformar kan delas upp i olika 
användningskategorier. Bloggar är websidor skapade av individer som beskrivs 
som dagböcker där skaparen delar med sig av sitt liv med hjälp av texter, 
bilder, videos, information samt länkar till andra webbsidor/bloggar. 
Mikrobloggar (ex. Twitter) är ett socialt nätverk där användare kan skicka korta 
meddelande till varandra. Plattformar för bilddelning (ex. Instagram) innebär att 
användare kan ladda upp och dela bilder. Videodelning (ex. Youtube) innebär att 
användare kan ladda upp och dela videos. På nätverk (ex. Facebook) kan 
användare dela bilder, videos, skapa kontakter med sina vänner samt skapa en 
personlig profil (Berthon et al. 2012).  

Det är individerna som är både skaparna och mottagarna av innehållet på 
sociala medier (Jiao et al. 2017; Berthon et al. 2012; Hanna et al. 2011). 
Oavsett vilken plattform som används är syftet detsamma, nämligen att 
individer ska kunna interagera och kommunicera med varandra. På så vis blir 
sociala medier styrda av användarna som skapar relationer till andra användare 
och gör det möjligt att sprida information samt influera varandra världen över 
(Hanna et al. 2011). Det krävs inte längre en dator för individer att interagera 
med varandra utan den högteknologiska mobiltelefonen gör det möjligt för 
individer att vara uppkopplade på sociala medier i realtid vart i världen de än 
befinner sig (Henning-Thurau et al. 2010)  

Sociala medier, den nya teknologin, har förändrat kulturella normer och 
beteenden i det sociala samspelet mellan människor (Berthon et al. 2012) och 
påverkar olika aspekter av individers liv men även samhället i stort (Khang et 
al. 2012). Konsumenters nya beteenden i sociala medier har gjort att de har 
gått från att vara passiva mottagare till aktiva kraftkällor och på så vis fått makt 
över hur produkter exponeras för andra konsumenter (Jiao et al. 2017; Hanna 
et al. 2011; Henning-Thurau et al. 2010). Företag har gått från att ha 
fullständig makt över deras produkter till att de har en begränsad makt över 
hur de uppfattas (Berthon et al. 2012). Sociala medier har gjort det möjligt för 
konsumenter att öppet dela med sig av sina erfarenheter och upplevelser kring 
produkter (Jiao et al. 2017). Detta påverkar hur konsumenter delar och 
förskaffar sig information om produkter samt hur de erhåller och konsumerar 
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dessa produkter (Henning-Thurau et al. 2010). Enligt Rapp et al. (2013) och 
Hanna et al. (2011) har de interaktiva digitala medierna (det vill säga sociala 
medier) förändrat relationen mellan företag och konsumenter, likaså 
konsumenter emellan gällande marknadsföring, informationskällor och 
influenser.  

2.4.1.  Socia la nätverk 

Konsumenter använder inte digitala medier enbart för att söka efter produkter. 
De använder sig även utav digitala medier för att komma i kontakt med andra 
konsumenter som kan ha värdefull information om produkter samt olika 
företag (Hanna et al. 2011). På så vis utvecklas det en ny typ av relation, 
nämligen en konsument-till-konsument relation via sociala medier, där 
konsumenterna börjar påverka varandra mer än vad företag gör genom olika 
sociala nätverk. Lee et al. (2012) argumenterar för att framgångsrika sociala 
nätverk baseras på en konsument-till-konsument relation snarare än en 
konsument-till-företags relation.  

Sociala nätverk formas när individer kommunicerar länge nog via internet om 
“icke-privata” diskussioner och utvecklar sociala relationer med användarna 
enlig Brown et al. (2007). Henning-Thurau et al. (2010) beskriver sociala 
nätverk som ett forum där individer kan dela sina tankar, erfarenheter, 
upplevelser och idéer om företag och produkter. Innehållet i sociala nätverk 
och bloggar påverkar marknadsinflytandet hos konsumenter då dessa forum 
gör det möjligt för individer att skapa, dela, samarbeta och informera varandra 
om olika produkter (Hanna et al. 2012). Konsumentrelaterade sociala nätverk 
är de nätverk där individer interagerar med varandra och delar sin entusiasm 
samt kunskap om olika konsumtionsaktiviteter (Henning-Thurau et al. 2010).   

2.4.2.  Word-of -mouth 

Konsumenter skapar intressegrupper som kan likna olika “word-of-mouth 
nätverk” via sociala medier där individer med lika intressen kan diskutera olika 
produkter, utbyta information om vilka produkter som är bra köp och vilka 
som är dåliga köp (Henning-Thurau et al. 2010; Brown et al. 2007). Här kan 
även olika märken samt företag diskuteras vilket kommer att påverka 
omdömet, attityden och beslutfattandet om olika produkter/företag/märken. 
Word-of-mouth har även ett starkt inflytande på konsumenters beteenden, 
informationssökning, utvärdering och beslutsfattande då det genererar 
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information om produktens prestanda samt sociala och psykologiska 
konsekvenser av köpet (Brown et al. 2007).  

Konsumenter har en större avsikt att delta i word-of-mouth nätverk när de är 
skapade av konsumenter än när de är skapade av marknadsförare då 
konsumenter upplever att motivet till informationen är av oegennytta (Brown 
et al. 2007). Word-of-mouth har även en starkare påverkan på konsumenter än 
vanlig traditionell marknadsföring. Konsumenter uppmärksammar och tar till 
sig denna sorts marknadsföring mer för att den uppfattas som mer trovärdig 
då den är skapad av konsumenter och är därför oberoende av företaget, vilket 
betyder att de inte finns något säljsyfte i informationen (Brown et al. 2007). I 
marknadskommunikationen i konsumentdominerade nätverk är 
informationssändarna alltså oberoende av marknaden och uppfattas därför 
som mer tillförlitliga, pålitliga samt trovärdiga av konsumenten än 
marknadsinformation som är skapad av företag. Personer inom sociala medier 
som anses ha hög expertis och stor kunskap inom en viss marknad kommer 
troligtvis även de ha en stor påverkan på konsumenters köpbetenden. Det är 
därför viktigt för marknadsförare och företag att förstå hur word-of-mouth 
nätverk fungerar och hur de påverkar konsumenters beteenden (Brown et al. 
2007).  

2.4.3.  Socia l t  s töd i  soc ia la medier  

Varför individer engagerar sig i sociala nätverk är inte enbart för att 
tillhandahålla trovärdig information om olika produkter utan individer 
involverar sig i sociala nätverk för att de förväntar sig att få ett socialt stöd från 
andra individer i nätverket (Lee et al. 2012) och där de kan känna en 
samhörighet (Rapp et al. 2013). Tidigare forskning argumenterar för att de 
fördelar (social tillhörighet, socialt stöd, social acceptans, social interaktion) 
som sociala nätverk kan medföra är de huvudsakliga syftena varför individer 
använder sociala nätverk (Lee et al. 2012). Brown et al (2007) menar på att 
cybervärlden kan erbjuda emotionellt stöd, kamratskap och en känsla av 
tillhörighet mellan individer även om de inte känner varandra i verkligheten. 
På så vis kan sociala nätverk tillfredsställa en individs sociala behov genom att 
interagera med varandra samt skapa en social identitet eller gruppidentitet (Lee 
et al. 2012; Henning-Thurau et al. 2010).  

Den grupp som en individ väljer att involvera sig med kommer att vara en 
viktig källa för individens självkänsla och självuppfyllelse (Rapp et al. 2013). På 
så vis kommer sociala medier/sociala nätverk påverka individens attityd, 
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beteende och övertygelser gentemot företag och olika varumärken vilket kan 
komma att skapa ett kollektivt beteende mot olika produkter inom gruppen 
(Rapp et al. 2013). Hur individer upplever ett varumärke kan påverkas av om 
individer på sociala medier anser att varumärket är respekterat, då varumärken 
är en mekanism för individer att öka deras självbild. Värde skapas inte från 
själva varumärket eller produkten utan det sociala band som bildas mellan 
individerna som är ett resultat av användandet av märket/produkten eller 
genom det delade intresset av märket/produkten (Brown et al. 2007).  

Rapp et al. 2013 ger ett exempel på hur löpare blir påverkade av varandra. 
Löpare associerar sig med olika löpargrupper som associerar sig med specifika 
varumärken. På så vis kan löpargruppen skapa en identitet som individer inom 
gruppen kan ta del av. Med vetskapen att individerna vet att de har de rätt 
löparverktygen (produkter) skapar det även en självsäkerhet för nya 
medlemmar i gruppen att använda sig av dessa produkter. Löpargruppen är 
även ett verktyg för individer att forma sig själva och förmedla sin identitet 
(Rapp et al. 2013). Sociala medier är därmed ett sätt för konsumenter att skapa 
relationer och självförverkliga sin självbild vilket kommer att påverka 
konsumentens köpbetende och hur de värdesätter produkter (Rapp et al. 
2013).   

2.4.4.  Kundvärde genom soc ia la medier  

Konsumenter kan även uppleva kundvärde genom sociala medier och därmed 
även erhålla ett högre psykologisk välmående, vilket är en av anledningar till 
varför individer engagerar sig i sociala medier (Jiao et al. 2017). Kundvärde 
definieras som konsumentens uppfattning och bedömning vägt av de fördelar 
som sociala medier genererar med de uppoffringar (ex. stress, tid, kostnader, 
integritet) som krävs för att erhålla fördelarna (Jiao et al. 2017; Trasorras et al. 
2009). Därför bestäms alltid kundvärde av individen och är därmed subjektivt 
samt ses utifrån individens perspektiv (Trasorras et al. 2009). Sociala medier 
handlar inte bara om att individer kan interagera, kommunicera, dela eller 
samarbeta med varandra. De kan även skapa, medverka, konsumera och 
utbyta olika sorters innehåll med varandra som kommer att påverka hur de ser 
på sitt kundvärde (Jiao et al. 2017).  

När konsumenter blir mer medvetna och aktiva i olika sociala medier börjar 
konsumenter samskapa värde med andra konsumenter och därmed sker 
värdeskapandet bortom företagets kontroll (Berthon et al. 2012; Hennig-
Thurau et al. 2010). Därför bör även fokusen flyttas från företag till 
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konsumenterna gällande värdeskapandet och skapandet av relationer (Berthon 
et al. 2012). Kundvärde kan delas upp i två olika former av värde, nämligen 
socialt värde samt värdeinnehåll och sociala medier kan påverka dessa värden 
(Jiao et al. 2017).  

Socialt värde definieras som individens uppfattning och bedömning vägt av de 
fördelar sociala medier genererar (skapa kontakter med vänner eller andra 
användare) med de uppoffringar (tid, stress, integritet, kostnader) som krävs 
att erhålla fördelarna (Jiao et al. 2017). Värdeinnehåll kan definieras som 
individens uppfattning och bedömning av de fördelar sociala medier kan 
erhålla genom att interagera med intressant och relaterbart innehåll mot de 
uppoffringar (tid, stress, integritet, kostnader) som görs för att tillhandahålla 
fördelarna (Jiao et al. 2017). Socialt värde kan bli tillfredsställt genom 
interaktion med andra individer som har samma normer, värderingar och 
intressen. Individen kan känna en samhörighet som kommer att höja det 
sociala värdet (Gangadharbatla 2008). En av orsakerna till varför konsumenter 
involverar sig i sociala medier är för att känna en social samhörighet med 
andra människor och därmed stärks det sociala värdet (Jiao et al. 2017; 
Gangadharbatla 2008).  

Hazel och Shinobu (1991) argumenterar för att kategorin “jaget” primärt är en 
produkt av olika sociala faktorer, det vill säga att individer uppfattar sig själva i 
relationer med samhället och andra individer. Med andra ord, hur individer 
upplever, förstår och tolkar omvärlden eller andras beteende och handlingar 
kommer att påverkar synen på sig själv, på andra samt relationer mellan sig 
själv och andra människor (Hazel & Shinobu 1991). Därmed kan sociala 
medier även påverka en individs självbild. Det vill säga hur en individ 
uppfattar sig själv och det omfattar två aspekter; självkänsla och social identitet 
(Jiao et al. 2017).  

Enligt Jiao et al. (2017) definieras självkänsla som den uppfattning en individ 
har om sig själv och vem personen är samt hur individen värderar sig själv. 
Social identitet definieras som hur en individ kan identifiera sig själv med en 
grupp och se saker och ting från gruppens perspektiv. Sociala medier kan 
påverka självkänslan genom att individen blir socialt accepterad och social 
identitet genom att känna samhörighet med andra aktörer på sociala medier 
(Jiao et al. 2017; Gangadharbatla 2008). Med det sagt så påverkar värdeinnehåll 
en individs självbild och socialt värde påverkar en individs sociala identitet. 
Både den sociala identiteten och självbilden kommer att påverka en individs 
psykologiska välmående enligt Jiao et al. (2017) och Gangadharbatla (2008). 
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2.5. Teoretiskt ramverk  

Den teoretiska ramverk vi har tagit fram utifrån teorin och som används i 
uppsatsen beskrivs i modell 1 och modell 2. Modell 1 beskriver konsumentens 
sfär och ett antal faktorer som har inflytande över konsumentens 
värdeskapande vid köp av ett klädesplagg, alltså value-in-experience. 
Konsumentens erfarenheter, upplevelser, livsstil och sociala liv är fyra faktorer 

som är relevanta för konsumentens 
helhetsupplevelse av värdet. Modell 2 
beskriver sociala mediers sfär och där 
ingår interaktioner med andra individer 
samt med företag. Både relationen till 
andra individer och till företag påverkar 
konsumentens värdeskapande. Andra 
individer kan bestå av sociala influenser 
eller bekanta och information kan 
genereras både via relationen till andra 
individer och till företag. Konsumenten 
påverkas även av marknadsföring på 
sociala medier från företag. 

 

 

  

Modell 1: Konsumentens sfär. 

Modell 2: Sociala mediers sfär. 
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3. Metod 

 

I det här kapitlet redogörs den forskningsmetod som tillämpats i studien. En beskrivning av vald 
forskningsdesign, datainsamlingsmetod och dataanalys presenteras. Vidare diskuteras validiteten, 
reliabiliteten samt de etiska aspekterna i vår uppsats.  

 
 

3.1. Forskningsdesign  

Vårt syfte med uppsatsen var att öka förståelsen för hur sociala medier 
påverkar värde kring kläder för en konsument. De metodiska valen vi har gjort 
ska kunna utmynna i riklig samt djupgående information för att få en ökad 
förståelse av fenomenet vi undersökte. Därför har vi tillämpat kvalitativa 
intervjuundersökningar för att denna information ska genereras. För att få svar 
på vårt syfte behövde vi gå in i konsumentens kontext och förstå 
konsumentens sociala verklighet, vilket av kvalitativa intervjuer ger möjlighet 
till. För att få en förståelse för åsikter, värderingar och beteenden i den kontext 
som undersökningen görs i, krävs det en kvalitativ ansats (Bryman & Bell 
2011). Vi tillämpade en metod som är av kvalitativ karaktär givet uppsatsens 
syfte, då vi hade som avsikt att få en ökad förståelse för den sociala 
verkligheten. Detta utifrån hur individerna som vistas i sociala medier tolkar 
verkligheten genom deras egna upplevelser och erfarenheter (Bryman & Bell 
2011).  

Värde uppfattas olika av olika aktörer där varje användare av sociala medier 
tolkar ett värde olika beroende på personliga faktorer (Ravald 2008). På så vis 
anser vi att den sociala verkligheten är något som är skapat av de individer 
som finns inom den och som ständigt kommer att förändras beroende på det 
sociala samspelet mellan aktörerna. Den kvalitativa forskningen lägger därmed 
vikt på att få en kontextuell förståelse av det sociala beteendet (Bryman & Bell 
2011). Händelser och sammanhang i individers liv är dynamiska då det är 
människorna själva som påverkar dessa händelser tillsammans med andra 
sociala aktörer. Verkligheten blir därmed subjektiv och tolkas olika beroende 
på vilken individ det är som uppfattar verkligheten. Därför finns det inte en 
enda sanning och överförbarheten ses som en svårighet (Andersen 1994).  

På så vis uppfattar den kvalitativa forskningen det sociala livet i form av 
processer (Bryman & Bell 2011). Processerna är en följd av individers enskilda 
och gemensamma händelser, men även handlingar och aktiviteter som skapas 
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samt utvecklas med tiden i en viss kontext. Därför har vi konstruktionism som 
den ontologiska ståndpunkten i vår uppsats. Enligt Bryman och Bell (2011) 
rymmer det synsättet en bild av den sociala verkligheten som ständigt är 
föränderlig samt är skapad och konstruerad av individer. För att kunna förstå 
individens beteende i sociala medier tillämpade vi ett kunskapsteoretiskt 
tolkningsperspektiv (interpretativismen). Tolkningsperspektivet handlar om 
hur individen uppfattar och tolkar sin sociala verklighet och bör därför även 
tolkas utifrån dennes perspektiv (Bryman & Bell 2011). Genom att vi satte oss 
in i individens sociala liv kunde denna kunskap utmynnas. Därför var det av 
vikt att gå djupt in i respondentens synsätt på situationen (Holme & Krohn 
Solvang 1997). Det krävdes därmed ett engagemang av våra respondenter som 
sträcker sig bortom det naturvetenskapliga perspektivet. 

Vi använde oss av en abduktiv ansats och med det menas att vi vill utvinna 
teori från det empiriska datamaterialet som vi har samlat in via intervjuerna 
(Alvesson & Sköldberg 2008; Jacobsen 2002). Genom att gå fram och tillbaka 
mellan data och teori kunde vi generera ny teori istället för att verifiera den 
teori som finns, vilket är det kvalitativ forskning handlar om (Alvesson & 
Sköldberg 2008). 

3.2. Datainsamling  

Den metod som vi valde att använde oss av vid datainsamlingen var intervjuer 
av kvalitativ karaktär, då kvalitativa forskningsintervjuer involverar insamling 
av information som fokuserar på upplevelser, betydelser, känslor och 
relationer (Rossetto 2014). Denna typ av datainsamling är en lämplig metod 
när syftet är att förstå ett fenomen från individens ståndpunkt (Bryman & Bell 
2011). För att vi skulle få en djupare kunskap och ökad förståelse för det 
forskningsproblem vi studerar krävdes fylliga och detaljerade svar. Kvalitativa 
intervjuer ger utrymme för att generera just detta. Vi har tillämpat 
semistrukturerade intervjuer som intervjuform med syftet att beröra de 
specifika områden som vi behöver beröra för att få ett bra underlag till vårt 
datamaterial.  

Med semistrukturerade intervjuer kunde vi förbereda specifika frågor kopplade 
till våra teman genom en intervjuguide, samtidigt som det gav oss möjligheter 
till att avvika från intervjuguiden för att ställa följdfrågor (Bryman & Bell 2011; 
Holme & Krohn Solvang 1997). På så vis blev intervjun flexibel och gav oss 
ett större spelrum för att forma intervjun efter respondentens uppfattningar 
och svar på de specifika frågorna. Respondenten fick även möjligheten att 
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berätta fritt vad hon/han tyckte var relevant och viktigt utifrån sina egna 
preferenser samt kontext (Bryman & Bell 2011; Holme & Krohn Solvang 
1997).  

När intervjuguiden var färdigformulerad gjorde vi en pilotintervju för att få en 
överblick på hur respondenten uppfattade frågorna. Därefter behövde vi 
modifiera vissa frågor till ett mer begripligt språk så att respondenten kunde 
tolka frågorna på ett bättre sätt. Intervjuguiden som användes finns i appendix. 
Urvalet av respondenterna bestämdes av oss och de kraven vi hade var att de 
skulle vara aktiva användare av sociala medier. När vi valde respondenter 
utgick vi ifrån ett så kallat bekvämlighetsurval, det vill säga sådana personer 
som vi visste använde sociala medier samt som för tillfället var tillgängliga för 
oss, detta i enlighet med Bryman och Bells (2011) förklaring av 
bekvämlighetsurval. I det hela gjorde vi sju intervjuer med individer i 
åldersspannet 20-24 år. Varför vi valde denna ålder beror på att de i regel är 
aktiva användare av sociala medier, vilket var vårt krav. Då inget specifikt antal 
av intervjuerna var bestämt på förhand, bestämde vi att de sju intervjuerna 
räckte. Detta tack vare att efter de sju intervjuerna kunde vi identifiera sju 
karaktärer med olika egenskaper och därmed fick vi ett tillräckligt brett 
underlag för att kunna analyser och diskutera kring vårt syfte. Detta kan likna 
ett teoretiskt urval och fördelen är att det är de teoretiska reflektionerna om 
data som styr behovet av mängden data (Bryman & Bell 2011).  

Vi delade upp intervjuerna emellan oss och de varierade i tid mellan 20-40 
minuter. Innan intervjun började förklarade vi vad syftet med intervjun och 
uppsatsen var samt förklarade vissa teoretiska begrepp. Under intervjun skrev 
vi minnesanteckningar om det som inte kunde fångas upp med inspelningen, 
exempelvis kroppsspråk. Efter intervjun skrev vi även anteckningarna in i ett 
dokument för att förenkla analysen senare samt vad som gick bra och vad som 
gick mindre bra för att vi skulle kunna förbättra nästkommande intervju, något 
som Bryman och Bell (2011) rekommenderar.  

3.3. Dataanalys  

Innan vi började med dataanalysen transkriberade vi varandras intervjuer, för 
att göra detta på ett smidigt och lätta sätt samt för att inte tappa 
respondenternas egna ord spelade vi in varje intervju (Bryman & Bell 2011). Vi 
transkriberade intervjuerna för att enklare kunna analysera vårt datamaterial. 
Den insamlade data som genererades från intervjuerna bröt vi sedan ned till 
olika delar där dessa delar kategoriserade och kodades, vilket följer den process 
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som öppen kodning använder sig ut av enligt Bryman och Bell (2011). Öppen 
kodning är även en del av analysmetoden grundad teori. Detta gjorde vi inom 
en väldigt kort tid efter att varje intervju var gjord. Därmed skedde 
analyseringen av datan parallellt med intervjuerna. Bryman och Bell (2011) 
argumenterar för att kodningen av data ska ske så fort som möjligt efter 
intervjun är gjord, då data kodas samtidigt som den samlas in vid en kvalitativ 
analys.  

Vi använde oss även av öppen kodning för att underlätta kopplingen mellan 
den teoretiska ramen och resultatet i vår undersökning. Denna metod var 
användbar för oss för att sålla ut det mest relevanta ur våra intervjuer. Syftet 
med vårt analysarbete var att förstå de olika delarnas relation till det fenomen 
vi undersöker (Starrin & Svensson 1994). Därför var inte allt som uttrycktes i 
våra intervjuer av intresse. På så vis finns det ett selektivt inslag i vårt 
analysarbete där de uttalanden som inte berör fenomenet sorterades bort 
(Starrin & Svensson 1994). För att förenkla vårt arbete med öppen kodning, 
använde vi relevanta begrepp som fångade den mest användbara data (Bryman 
& Bell 2015). Sedan delades dessa begrepp in i större kategorier för att vi 
skulle få en bättre överblick över vårt datamaterial. Kategorierna och 
begreppen konstruerades utifrån datan som samlades in. De egenskaperna 
kategorierna fick är de begrepp som användes i varje kategori.  

I nästa steg i vår analysprocess använde vi en axial kodning som även den 
tillhör grundad teori. Axial kodning innebär en process som sker efter den 
öppna kodningen, där information från intervjuerna valdes ut utefter ett antal 
förbestämda kategorier. Dessa kategorier utformades utifrån intervjufrågorna 
samt den tidigare kodningen och innefattade de relevanta delarna i vår uppsats.  
Syftet med denna metod var att vi skulle kunna sammankoppla intervjuerna 
genom gemensamma kategorier för att få allt material samlat och kunna 
jämföra de olika intervjuerna (Bryman & Bell 2011). På så vi kunde vi 
kontinuerligt jämföra kategorierna i den nykodade datan med tidigare kodad 
data för att kunna utveckla egenskaperna i dessa kategorier, något som 
Alvesson och Sköldberg (2008) föreslår. På så vis kunde vi tolka datat 
ytterligare och försöka förstå vad det sa oss samtidigt som vi kunde se 
sambandet med vårt teoretiska ramverk. Genom att systematisk pröva olika 
tolkningar kunde den mest rimliga tolkningen av all tillgänglig information 
komma fram (Starrin & Svensson 1994). Ett exempel (tabell 1) av den axiala 
kodningen illustreras nedan.  
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Tabell 1: Kodnings exempel. 
 
Teman Kategorier Koder Data 
 
Kläder 

 
Identifiering 

 
Uppfattad utåt 

Uttrycka sig 
Symbolisera personen 

Ett 
redskap/marknadsföring 
Beror på sammanhang 

Intervju 1 
Man kan uttrycka sig genom kläder. Man blir 
uppfattad hur man klär sig så man väljer ju lite 
hur man vill bli uppfattad utåt med sina 
kläder.  
 
Intervju 2 
Jag tycker det är ett sätt att uttrycka sig själv, 
hur man ser ut får folk att bilda en, får en 
uppfattning av en innan man har träffar en 
 
Intervju 3 
Både ett redskap och en marknadsföring för en själv. 
Till exempel hur jag klär mig i jobbet har en 
betydelse för hur mina kunder uppfattar mig, utåt så 
det är väl det som är redskapet. 
 
Intervju 4 
Jag tycker att man kan uttrycka sig på ett sätt 
med kläder. Som jag tycker är kul och roligt 
och bra framförallt. Om man vill uppfattas på 
ett visst sätt kan man påverka det med sin klädstil. 
 
Intervju 5 
Det har väldigt mycket betydelse för mig, det 
symboliserar lite vad man är för typ av person. 
 
Intervju 6 
Handlar mer än att bara värma mig eller den 
funktionella delen utan det handlar mer om att 
kunna uttrycka mig och för mig är det någon slags 
konst med kläder, hur jag klär mig och hur jag 
väljer att kombinera mina kläder. 
 
Kläder, så blir det en slags förmedling av hur du 
är som person, för att jag tycker att kläder säger 
väldigt mycket av hur man är som person 
och ja, du blir en del av din egen marknadsföring. 
 
Intervju 7  
Ibland vill jag klä mig så att jag känner mig 
snygg och ibland vill jag klä mig så jag känner 
mig bekväm beroende på vilket sammanhang. Så 
jag använder väl kläder för att visa vad jag vill 
signalera. 

 

3.4. Reliabilitet och Validitet 

Alla undersökningar måste uppfylla olika kriterier för att en bedömning av 
trovärdigheten i undersökningen ska vara möjlig (Marshall & Rossman 1994). 
Detta görs genom att argumentera för hur hög validitet, reliabilitet samt 
objektivitet undersökningen har (Bryman & Bell 2011). Reliabilitet relateras till 
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hur pålitlig studien är (Marshall & Rossman 1994). Det vill säga om 
undersökningen skulle få samma resultat om den skulle genomföras på nytt 
(Bryman & Bell 2011). Validitet relateras till huruvida vi observerar, 
identifierar eller mäter det vi säger att vi ska göra (Bryman & Bell 2011). Det 
vill säga integriteten av slutsatserna som vi generar. I kvalitativ forskning 
används framförallt extern validitet och intern validitet. 

3.4.1.  Extern Rel iabi l i t e t  

Vi har under undersökningsprocessen arbetat med att höja den externa 
reliabiliteten i vår studie. Extern reliabilitet handlar om graden av 
replikerbarhet av studien, vilket är möjligheten att kunna upprepa 
undersökningen (Marshall & Rossman 1994). Detta är generellt svårt då vi 
använder oss av en kvalitativ metod och utgår från de kvalitativa antagandena. 
Därmed blir själva replikationen i vår uppsats problematisk då det inte är 
möjligt att frysa en social miljö (Marshall & Rossman 1994).  

3.4.2.  Intern re l iabi l i t e t  

I vår undersökning har vi även delat upp intervjuerna och analysen, där vi har 
analyserat varandras intervjuer, för att sedan återigen granska och analysera 
data tillsammans. Detta gjordes för att öka pålitligheten i vår studie, det vill 
säga den interna reliabiliteten, vilket handlar om att vi ska anta ett granskande 
synsätt (Bryman & Bell 2011). Pålitligheten i vår studie kan styrkas genom att 
kritiskt granska vårt arbete där en uppsatspartner kan användas som granskare 
och bedöma kvalitén av datainsamlingen samt ifrågasätta uppsatspartners 
analys (Bryman & Bell 2011; Marshall & Rossman 1994). Genom att ha 
analyserat varandras intervjuer har vi distanserat oss själva och analyserat datan 
med nya ögon, då vi inte har varit involverade i varandras datainsamling. På så 
vis har vi kritiskt granskat vårt arbete själva samt fungerat som en granskare 
för varandras analyser.  

3.4.3.  Extern val id i t e t  

Extern validitet handlar om hur vårt resultat kan överföras på andra sociala 
miljöer eller situationer, det vill säga om resultatet kan överföras samt tillämpas 
i andra kontexter (Bryman & Bell 2011). I vår undersökning fokuserar vi på att 
förstå det unika samt få en djupare förståelse för hur värde för en konsument 
kan skapas genom sociala medier, det vill säga undersökningen har skett i en 
specifik social miljö. Därmed är inte syftet med vår undersökning att kunna 
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överföra vårt resultat till en annan social miljö och detta gäller även generellt 
för all kvalitativ forskning (Bryman & Bell 2011).   

3.4.4.  Intern val id i t e t  

Intern validitet relateras till hur trovärdig överensstämmelsen mellan våra 
observationer och de teoretiska idéer som vi har genererat är (Bryman & Bell 
2011). Intern validitet kan kopplas till tillförlitlighet där vårt mål är att 
säkerhetsställa att data har tolkats, uppfattas, identifierats och beskrivits på rätt 
sätt (Bryman & Bell 2011; Marshall & Rossman 1994). Vårt resultat ska 
stämma överens med verkligheten och vara trovärdig i andras ögon. 
Intervjuerna som vi genomförde spelades in och transkriberades vilket gjorde 
att vi inte tappar respondenternas egna ord. När vårt datamaterial bröts ner i 
koder hade vi möjligheten att gå tillbaka och se i vilket sammanhang datat 
befann sig i. Det gjorde att vi kunde säkerhetsställa att vi inte hade tolkat datan 
på fel sätt. Om det uppkom några oklarheter i respondentens svar under våra 
intervjuer tolkade vi svaret för att sedan få det bekräftat av respondenten att 
vår tolkning var korrekt. Det kan i en viss grad likna en respondentvalidering 
som Bryman och Bell (2011) diskuterar om, vilket kan stärka den interna 
validiteten. Syftet med kvalitativa metoder är att förstå något speciellt hos en 
individ samt individens speciella livssituation och därför är vår insamling av 
data anpassad till våra respondenters egen situation, vilket gör informationen 
trovärdig enligt Holme och Krohn Solvang (1997).  

3.4.5.  Objektiv i t e t  

Objektiviteten i vår undersökning är även den viktig för att stärka kvalitén i vår 
studie. Det ska vara uppenbart att vi medvetet inte har tillåtit egna värderingar 
som påverkat vårt resultat eller vår slutsats av undersökningen (Bryman & Bell 
2011). Enligt Marshall och Rossman (1994) är en fullständig objektivitet 
omöjlig när det kommer till kvalitativa undersökningar. Vi får istället visa att vi 
har handlat i god tro och säkerhetsställa att vår forskning har följt de regler 
som finns inom forskningsområdet (Bryman och Bell 2011). Vi har gjort 
intervjuerna enskilt och delat upp dem emellan oss, för att sedan transkribera 
och koda varandras intervjuer. Detta har bidragit till en objektiv syn på den 
intervjun vi har analyserat, då vi inte har varit involverade i intervjun. Vi anser 
därför att vi har uppfyllt dessa kriterier som finns då vi har varit så objektiva 
som det möjligen går i vår undersökning.  
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3.5. Forskningsetik  

Forskningsetiken har en väldig betydelsefull och viktig roll under 
forskningsprocessen, likaså i vår studie. Forskningsetik handlar mycket om hur 
vi ska behandla de individer som studeras, enligt Bryman och Bell (2011). De 
etiska reglerna rör våra respondenters frivillighet, integritet, konfidentialitet 
och anonymitet. Bryman och Bell (2011) redogör för fem olika etiska områden 
som vi har tillämpat i vår forskning; samtyckeskravet, informationskravet, 
konfidentialitet- och anonymitetskravet, nyttjandekravet samt falska 
förespeglingar.  

Individerna som deltog i vår undersökning blev informerade om att de 
medverkade helt frivilligt och inte behövde svara på frågor som de inte vill 
svara på samt att de hade möjligheten att avbryta intervjun när de vill, detta är i 
enlighet med Bryman och Bells (2011) samtyckeskrav. Innan våra intervjuer 
startade har syftet med vår studie presenteras och en förklaring har givits till 
varför han/hon medverkar i vår studie, detta följer informationskravet (Bryman 
& Bell 2011). Även de falska förespeglingarna; falsk eller vilseledande information 
om undersökningen får inte ges ut (Bryman och Bell 2011). Våra respondenter 
är medvetna om att de kommer att vara helt anonyma i vår studie och 
informationen om individerna förvaras säkert, där bara vi har tillträde. Detta 
följer Bryman och Bells (2011) konfidentialitets- och anonymitetskrav. Det 
insamlade materialet kommer enbart behandlas i vår forskning och ingen 
tredje part kommer att kunna utnyttja informationen. Detta uppfyller Bryman 
och Bells (2011) nyttjandekrav. På så vis har de etiska aspekterna noga övervägts 
under hela vår studieprocess. 
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4. Resultat 

I detta kapitel presenteras de sju karaktärerna som har uppkommit från våra sju intervjuer. Varje 
karaktär representerar varsin respondent och genom en tolkning av respektive intervju har ett 
karaktärsnamn givits till varje respondent. Karaktärsdragen symboliserar i stora drag vad 
respondenterna hade för åsikter och attityd gentemot värde samt sociala medier. 

 

Den kritiska: Hon anser att kläder är ett sätt att uttrycka sig. Omedvetet blir 
hon påverkad av sociala medier och är därför selektiv med vilka profiler hon 
följer. När det gäller trovärdigheten i informationen som ges ut på sociala 
medier så menar hon att information om klädesplagg är trovärdig om det är 
individens egen åsikt. Värde på ett klädesplagg kan för henne höjas om det 
används av en person på sociala medier som hon respekterar. Hon anser även 
att en överdriven exponering av företag på sociala medier kan få en negativ 
effekt på värdet. Enligt henne bör företag välja profiler som stämmer överens 
med den uppfattning som företaget vill ha.  

Den jordnära: Hon anser att kläder är ett sätt att uttrycka sig. Sociala medier 
gör så att hon får upp ögonen för klädesplagg. När hon söker information 
värderar hon personliga åsikter. Värdet på ett klädesplagg höjs inte för henne 
bara för att en känd profil på sociala medier har det. Enligt henne bör företag 
marknadsföra sig genom kända personer, för den stora exponeringens skull 
och genom vanliga människor som hon kan relatera till. Hon anser att sociala 
medier skapar ett begär hos henne.  

Den medvetna: För honom är kläder ett redskap som används i olika 
situationer för att individer ska få en viss uppfattning om honom. Han blir 
inspirerad av sociala medier för att han använder det dagligen och denna 
påverkan sker både undermedvetet och medvetet. Han anser att klädbolagens 
marknadsföring riktar sig mer till tjejer än killar. Han litar mer på företagens 
egna hemsidor än informationen på sociala medier och anser att sociala 
nätverk har låg trovärdighet. Värde för honom är statusrelaterat och baseras på 
hans intressen. Han mår bra av den bekräftelsen han får genom sociala medier.  

Den karriärsinriktade: Hon använder sig av kläder för att skapa rätt 
uppfattning av sig själv. Hon påverkas av profiler på sociala medier som hon 
kan relatera till. Hon litar mest på icke sponsrade åsikter på sociala medier men 
påverkas även av privatpersoners kommentarer angående ett plagg. Hon anser 
att värde är statusrelaterat och värde kan höjas för henne om allmänheten har 
positiva åsikter om ett plagg eller om en populär profil som hon kan relatera 
till bär plagget. Enligt henne ses företag som mer pålitliga och moderna om de 
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använder sociala medier som en marknadsföringskanal, exempelvis genom 
kända profiler. Bekräftelse på ett klädesplagg kan skapas genom att stora 
sociala profiler använder samma plagg och får positiva kommentarer på sociala 
medier.   

Den bekväma: Han anser att kläder symboliserar vad han är för person. Han 
litar mer på företagens hemsidor då informationen som kommer från sociala 
medier oftast är sponsrade. Även om han inte litar på information från sociala 
medier fullt ut så påverkas han av det. Värdet kan höjas för honom om han ser 
att andra personer på sociala medier bär det plagget, speciellt om han känner 
sig osäker på plagget innan. Genom marknadsföring på sociala medier får han 
inspiration och begär till att köpa kläder. 

Modefantasten: Hon anser att kläder är ett medel för att förmedla och 
uttrycka hennes personlighet. Hon får inspiration via sociala medier tack vare 
det dagliga användandet samt att det sker både omedvetet och medvetet. Hon 
anser att marknadsföringen på sociala medier är positiv tack vare att den är 
lättillgänglig, samtidigt som hon nämner vikten av att kunna relatera till källan 
för att den ska vara trovärdig. Värdet på kläder är högt då hon lägger väldigt 
mycket engagemang på val av kläder samt ser det som en identifieringsfaktor. 
Hon värderar ett plagg högre om det är en person på sociala medier som hon 
kan identifiera sig med som bär plagget. Hon anser att det är sociala medier 
som skapar hennes begär gällande kläder. Om en modeprofil bär ett plagg som 
hon själv har köpt kan bekräftelsen från det öka hennes självförtroende och 
självidentifiering.  

Den känslomässiga: Hon använder sig av kläder för att kunna visa vad hon 
vill signalera till sin omgivning. Genom sociala medier får hon upp ögonen för 
olika plagg samt blir inspirerad. Hon litar på den information som ges ut av de 
profiler som hon följer på sociala medier. Hon anser även att sociala nätverk är 
trovärdiga då personer som kommenterar där är opartiska. Hon värdesätter ett 
plagg mer om någon hon ser upp till visar plagget på sociala medier. Genom 
marknadsföringen på sociala medier exponeras hon konstant för kläder men 
säger även att det mest effektiva medlet för att nå ut till henne är genom 
bloggare. Sociala medier skapar ett begär för plagg som hon annars inte skulle 
ha tänkt på. På sociala medier kan hon få bekräftelse på att hon hänger med i 
modet samt att hon kan identifiera sig med olika personer genom att använda 
sig av olika klädesplagg.  
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5. Analys 

I detta kapitel kommer gör vi en djupgående analys där vi sammankopplar det resultat som har 
genererats av den empiriska undersökningen till den teori vi använder oss av. De områden som 
kommer att beröras är; kläder, inspiration på sociala medier, sociala mediers påverkan, trovärdighet 
i information från sociala medier, trovärdigheten i information från sociala nätverk, marknadsföring 
på sociala medier, marknadsföring från företag på sociala medier, värde, begär och till sist 
bekräftelse.  

 
 

5.1.1.  Kläders  betyde lse   

Något som alla respondenter var överens om var att kläder är ett medel för 
dem att uttrycka sig på. Hur de klär sig symboliserar hur de är som personer 
och speglar hur de uppfattas av omgivningen. Detta kan relateras till hur 
Helkkula et al. (2012) beskriver hur värdet på en tjänst påverkas av hur 
individer identifierar sig själva samt deras sociala status. Alla respondenter 
menade att de väljer kläder med syftet att skapa en bild av sig själva. De såg 
positivt på detta fenomen, då alla ansåg att kläder är ett roligt intresse. Detta 
illustreras av den karriärsinriktade; “Jag använder ganska strikta kläder, för att jag 
vill bli uppfattad så i och med att jag går den utbildningen jag gör”. Hon samt de flesta 
av respondenterna menade att de klär sig på ett visst sätt för att få en särskilt 
status eller stämpel.  

Den medvetna ansåg att kläder fungerar som en slags marknadsföring av sig 
själv och hur han är som person. Dels för att det speglar hur han vill bli 
uppfattad men också för att kläder är ett redskap för att ge rätt intryck av den 
rollen han har. Den medvetna arbetar med bilförsäljning och menar att det är 
av vikt att klä sig respektabelt för att hans kunder förväntar sig att han ska göra 
det. Valet av kläder är anpassat efter hans livssituation med önskan att skapa 
ett visst intryck, vilket avgör vilket värde kläder får i hans liv, något som Tynan 
et al. (2014) argumenterar för. Modefantasten poängterade också detta genom 
att säga; “Jag tycker att kläder säger väldigt mycket av hur man är som person”.  Även 
övriga respondenter tyckte att ens kläder signalerar vad de vill ge för intryck, 
oavsett om det är i en viss situation eller överlag som människa.  

5.1.1.  Inspirat ion på soc ia la medier    

”Det känns som att nu när man ser så mycket kläder på andra, gör att man får upp ögonen för 
det.” – Den jordnära 
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Alla respondenter ansåg att de blir klädinspirerade via sociala medier och 
många tog upp just Instagram. Detta för att det är lätt att se olika 
kombinationer av ett klädesplagg via bilder och videos på sociala medier, 
främst för att de sitter på en annan människa. Inspirationen är stor eftersom 
att alla möjliga människor på sociala medier kan använda ett visst plagg, allt 
från en bekant till en kändis. Enligt Hanna et al. (2011) gör sociala medier det 
möjligt för användare att influera varandra oavsett vart i världen de befinner 
sig.  

Våra respondenter nyttjar detta på olika sätt, då modefantasten ansåg att hon 
fick större inspiration när en person hon själv kunde identifiera sig med hade 
på sig ett plagg, då detta kändes mer relaterbart. Den kritiska tyckte att hon 
kunde upptäcka nya kombinationer av kläder som gick utanför hennes egen 
bekvämlighetszon för att hon sett en profil på sociala medier matcha ett plagg. 
Den bekväma menade att relaterbarheten till en viss person inte har någon 
betydelse utan att plagget endast ska stämma överens med hur han vill 
uppfattas klädmässigt. Han tittade mycket på inspirationskonton via Instagram 
där modeller är stylade i olika kläder. Eftersom att han redan i förväg ansåg att 
modellerna på detta konto har en snygg stil, så menade han att ett plagg kan bli 
mer attraherande om den exponeras på dessa modeller. 

“De som klär sig lite lika som mig eller som jag vill bli uppfattad.” – Den karriärsinriktade  

Den karriärsinriktade poängterade vikten av att inspireras av personer som 
hon själv kunde identifiera sig med eller strävar att efterlikna. Hon ansåg att 
hon tar inspiration från bloggare som speglar bilden av hur hon uppfattar sig 
själv, vilket kan kopplas till Helkkulas et al. (2012) teori om att 
identifieringsfaktorn påverkar värdet på en tjänst. Därför involverar hon sig i 
sociala profilers liv genom deras bloggar och tar inspiration av personen som 
helhet, både vad gäller klädstilen och imagen den utstrålar. Hon menade att 
hon kan inspireras av profiler som utövar samma yrke som hon själv. 

5.1.2.  Socia la mediers  påverkan  

“Omedvetet påverkas man av sociala medier.” – Den kritiska 

Många av våra respondenter var överens om att det dagliga användandet av 
sociala medier automatiskt bidrar till att de påverkas av vad de exponeras för. 
Det kan vara en medveten påverkan då syftet är att söka inspiration eller 
information om ett klädesplagg. Det kan även vara en omedveten påverkan 
som sker genom att endast använda sociala medier. Modefantasten menar att 
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den stora exponeringen av bilder på sociala medier blir en inspirationskälla 
oavsett om syftet inte är att söka inspiration. Den kritiska pratade om hur 
sociala medier kan påverka vad som är trendigt. Om ett klädesplagg cirkulerar 
mycket på sociala medier blir folk mer benägna att köpa det och har lättare att 
acceptera detta klädesplagg. Enligt Khang et al. (2012) så påverkar sociala 
medier många aspekter av individens liv men även hur samhället fungerar. 

Många respondenter talade även om lättillgängligheten på sociala medier. 
Berthon et. al (2012) pratar om hur Internet har gjort det möjligt för företag 
att kommunicera med sina kunder på ett enkelt och effektivt sätt, oavsett var i 
världen de befinner sig. Även individer emellan blir interaktionen smidig och 
lätthanterlig via sociala medier (Berthon et al. 2012).  Användare av sociala 
medier exponeras därför dagligen av information och i våra respondenters fall 
är det därför lätt att skapa begär efter klädesplagg. Modefantasten sa att det är 
via sociala medier hon kan upptäcka vissa klädesplagg, för att sedan länka sig 
vidare till hemsidan. Sociala medier fungerar som en enkel källa för att 
navigera sig fram till diverse företag. För många av våra respondenter så ökar 
sociala medier chansen att både upptäcka och köpa ett plagg. 

5.1.3.  Trovärdighet  i  in formation från soc ia la medier   

“På sociala medier kan du väldigt snabbt få ganska mycket intryck och kommentarer och åsikter 
väldigt lätt, kanske samlad på samma plats eller att du kan klicka dig vidare via en länk till en 
annan sida där de pratar om det.” – Modefantasten 

Tillgängligheten till en stor mängd av information är en faktor som påverkar 
varför respondenterna använder sig av sociala medier. Eftersom att många 
olika åsikter är samlade på ett ställe ges det en bredare bild av produkten 
(kläder). Individer sprider information samt influerar varandra på ett snabbt 
och smidigt sätt genom sociala medier (Hanna et al. 2011). Många av 
respondenterna ansåg även att informationen som ges ut om olika klädesplagg 
i sociala medier är mer trovärdig och har en större påverkan än företagets egen 
information. Detta grundar sig i att respondenterna ansåg sig få en mer ärlig 
bild av en produkt när det är individens egna åsikter, då det inte finns något 
säljsyfte. På så vis skapas det en relation individer emellan snarare än mellan 
individer och företag gällande informationssökning samt informationsdelning, 
något som Hanna et al. (2011) resonerar kring.  

“Jag skulle säga det här när andra pratar om produkten. Jag tror det är den bästa 
marknadsföring man kan få. Jag ser det som mest ärligt om de inte är sponsrade av det. 
För då måste man se det lite kritiskt men jag lyssnar mest på vad andra har skrivit... Det 



37 

är för de påverkas av företaget, de jobbar med företaget, vilket gör att det kan blir mer 
vinklat eftersom de kanske får mycket pengar för att lägga upp den här varan. Då ser jag 
det som att de är en del av företaget, det blir så eftersom de jobbar för företaget.” – Den 
karriärsinriktade 

Respondenterna är väl medvetna om hur företag försöker marknadsföra sig 
och ge ut information genom profiler på sociala medier. Sådana sponsrade 
inlägg kommer att försvaga tillförlitligheten av äktheten i informationen och 
därmed kommer information inte påverka respondentens beteende i samma 
grad. Detta grundar sig i att informationen som kommer från ett 
konsumentdominerat nätverk uppfattas som mer tillförlitlig, pålitlig samt 
trovärdig av konsumenten då de är oberoende av företaget och marknaden 
(Brown et al. 2007). En stor del av respondenterna belyste därmed vikten i att 
informationen inte bör vara kopplat till någon marknadsföringsstrategi från 
företagens sida, då de ser profilerna som en del av företaget och inte vet 
avsikten bakom. Informationen kan vara vinklad till företagets fördel, då det 
finns en relation mellan privatpersonen och företaget, ofta i form av pengar 
eller gratis kläder. På så vis har sociala medier en stor betydelse i 
respondenternas beteenden, informationssökning, utvärdering och 
beslutsfattande, genom information från word-of-mouth på sociala medier. 
Word-of-mouth genererar information om produktens prestanda samt sociala- 
och psykologiska konsekvenser av köpet (Brown et al. 2007). 

Vem individen är påverkar också trovärdigheten i informationen. 
Respondenterna litar mest på de personer där det finns en slags relation. Det 
kan vara till en vän eller familjemedlem men också till sociala profiler samt 
okända individer på sociala medier, vilket den jordnära påpekar; “Jag brukar 
istället försöka hålla mig till personer som jag vet och jag känner, så man vet att man får ett 
ärligt svar”. Dessa relationer kan skapas genom att respondenten kan relatera till 
en individ, ser upp till eller gillar individens personlighet. Detta kan existera 
utan att exempelvis den sociala profilen är medveten om relationen, då sociala 
medier enligt Brown et al (2007) kan erbjuda kamratskap och en känsla av 
tillhörighet mellan individer även om de inte känner varandra i verkligheten. 
Den känslomässiga illustrerar detta; ”Jag ser dem som mina bästa vänner. På ett sätt 
kan man säga att jag ser upp till dem som en storasyster”. På så vis kan sociala medier 
bidra till att skapa en social identitet genom att individer känner ett band med 
andra individer på sociala medier (Lee et al. 2012; Henning-Thurau et al. 
2010). 
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 “Om den som har bloggen är någon jag litar på så litar jag ju absolut mycket mer på den 
än vad jag gör på företagets sida där jag inte alls har någon relation och där jag vet att de 
mest jobbar i säljsyfte så det handlar väl mer om rätt personer säger bra saker om ett plagg 
så litar jag på dem mycket mer.” – Modefantasten 

Stora sociala profiler inom sociala medier som anses ha en hög expertis och 
stor kunskap inom en viss marknad samt dess produkter kommer troligtvis 
även i högsta grad påverka respondenternas köpbetenden (Brown et al. 2007), 
om respondenterna känner att de har en relation med dessa sociala profiler. 
Genom att ha en relation till individen minskar osäkerheten om att det finns 
något företag som ligger bakom informationen. På så vis har sociala medier 
förändrat relationen mellan företag och individer men även individer emellan, 
gällande informationskällor och influenser (Rapp et al. 2013; Hanna et al. 
2011). 

“Nu är det ju så att jag brukar köpa från lite större företag som H&M och som jag då 
vet är bra. Skulle fallet vara att man köper av ett litet mindre bolag så kanske det hade 
sett lite annorlunda ut, då skulle jag nog kolla lite vad andra folk säger.” – Den bekväma 

Vad det är för företag som ger ut information har också en betydelse för hur 
trovärdig informationen är. Stora och etablerade företag där respondenterna 
har handlat från förut samt är kända på marknaden har en hög trovärdighet. 
Där litar respondenterna mer på företaget än på vad andra människor säger 
om produkterna. Det beror på att respondenten redan har en relation till 
företaget och därmed redan har byggt upp en tillförlitlighet samt har positiva 
upplevelser av företaget. När det handlar om mindre företag samt lite mer 
okända företag litar respondenterna mer på individerna på sociala medier. Det 
beror på att respondenterna inte vet så mycket om företag och därför finns det 
en viss osäkerhet hos individen, då det inte har byggts upp en tillförlitlighet 
ännu. Därmed behövs det göra en större omfattning av informationssökning 
och då vänder sig respondenterna bland annat till andra individer på sociala 
medier. Modefantasten illustrerar; “Men om det är några helt okända som skriver om 
det så tror jag att behöver kanske lite mer åsikter än bara en och för att jag ska bli 
övertygad liksom. Då spelar det nog inte så stor roll om jag ens vet vem det är som har sagt 
det om de säger samma”. 

5.1.4.  Trovärdigheten i  in formation från soc ia la nätverk  

“Men angående Facebook, när inte jag har någon direkt relation till den personen och inte vet vad 
den personen gillar så litar jag inte riktigt på den men jag tar åt mig av informationen. Jag 
påverkas absolut, det gör jag, men jag kanske inte tar in allt.” – Modefantasten 
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Vissa av respondenterna ansåg att informationen som kommer från okända 
eller anonyma personer på sociala nätverk har en låg trovärdighet, då det inte 
är källkritiskt. När användarna i sociala nätverk är anonyma är det svårt för 
respondenterna att kunna identifiera sig själva med dessa individer samt skapa 
relationer till dem, då de inte vet något om deras intressen och värderingar. På 
så vis kommer det emotionella stödet, kamratskapet och känslan av tillhörighet 
att försvinna, vilket Brown et al. (2207) argumenterar för att sociala nätverk 
kan erbjuda. Därmed kan heller inte nätverket och dess användare 
tillfredsställa en individs sociala behov, vilket leder till att det sociala nätverket 
inte kan skapa en social identitet eller en gruppidentitet för individen (Lee et 
al. 2012; Henning-Thurau et al 2010). Respondenterna ansåg dock att åsikter 
på sociala nätverk kan påverka deras beteenden eller att vidare sökning av 
information görs. Detta beror på den stora exponeringen som sker dagligen av 
sociala medier. 

Konsumenter har större avsikt att delta i word-of-mouth-nätverk när de är 
skapade av andra konsumenter än när de är skapade av marknadsförare 
(Brown et al. 2007). Vissa respondenter ansåg att informationen då blir 
opartisk och skild från företaget och därmed mer trovärdig. Detta gör att en 
konsument-till-konsument relation utvecklas via sociala medier, där individer 
börjar påverka varandra mer än vad företag gör genom olika sociala nätverk, 
detta beror på att det ofta inte finns något säljsyfte i informationen (Brown et 
al. 2007). Den känslomässiga säger; “Det känns ju ganska trovärdigt eftersom de är ju 
helt opartiska, de har väl inget intresse av att förhöja eller förminska produkten om det är 
helt okända personer”. Respondenterna är dock medvetna om att företag kan 
agera som anonyma privatpersoner på olika sociala nätverk, för att få deras 
egna produkter att framställas positivt. Respondenterna menar att de inte kan 
lita fullt ut på det som skrivs i sociala nätverk utan att det krävs ett källkritiskt 
synsätt för att kunna göra en bedömning av trovärdigheten. Det gör att 
trovärdigheten minskas i de sociala nätverk där användarna är anonyma.  

“Sociala nätverk och sociala medier är effektivt för att det går att få så himla mycket 
information på så kort tid och så enkelt jämfört med företagets sida då det egentligen bara 
blir från ett perspektiv och det kan nästan vara svårare att få fram den informationen. Jag 
tycker nästan att man får gå in på deras hemsida och jobba för att få fram den, så det är 
tillgängligheten som gör att man använder sociala medier mer.” – Modefantasten 

Varför informationens trovärdighet på sociala nätverk kan öka är tack vare att 
respondenterna kan få flera olika perspektiv samt infallsvinklar på hur 
produkter är. På så vis kan word-of-mouth ha en starkare påverkan på 
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individer än vanlig traditionell marknadsföring (Brown et al. 2007). Det krävs 
inte heller så mycket energi och tid för att hitta information via sociala 
nätverk/sociala medier. Sociala medier har gjort att individer kan interagera på 
ett enklare och smidigare sätt (Berthon et al. 2012). Därmed har även 
informationssökningen på sociala medier blivit mer lätthanterlig. 

5.1.5.  Marknadsför ing på soc ia la medier   

Många respondenter tog upp hur de dagligen ser annonser på sociala medier, 
främst på Facebook. Det fanns dock delade åsikter om dessa hade en positiv 
eller negativ inverkan på dem. Några respondenter medgav att annonserna 
bidrar till mer shopping, då den dagliga exponeringen av kläder i annonserna 
påverkar dem. De poängterade att Facebook har en funktion som lagrar en 
individs sökhistorik och därför visar relaterade annonser. Tack vare denna 
information är de annonser som visas av intresse för våra respondenter. 
Genom dessa annonser formas ett intresse och respondenterna sa att de ofta 
klicka sig vidare till företagets sida för att söka ytterligare information om 
plagget.  

Den bekväma tyckte även att reklam via sociala medier numera är den enda 
vägen han får syn på kläder, då han sällan besöker fysiska butiker. På så vis 
involveras företagen och dess marknadsföring i respondentens liv. Heinonen 
och Strandvik (2015) argumenterar för att fokusen bör ligga på hur individer 
involverar företag i deras liv. Det är därför av största vikt att företag vet hur 
och var konsumenter tar del av marknadsföringen och detta är för en del av 
respondenterna via sociala medier. Enligt vissa respondenter är exponeringen 
av marknadsföring på sociala medier en positiv faktor tack vare 
tillgängligheten och det faktum att oftast endast kläder av intresse visas. Den 
kritiska tyckte däremot att marknadsföringen på sociala medier kan sänka 
värdet på företag/produkter på grund av att det blir för uttjatat. Hon tyckte att 
ett företag som ständigt gör reklam på sociala medier kunde skapa en negativ 
bild hos henne. 

“Varför jag bli påverkad av det? Det är ju för att jag ser det. Dels är det medvetet och 
undermedvetet. Och eftersom det är något man är inne på dagligen. Så det är ju egentligen 
bland de bästa säljkanalerna som finns idag.” – Den medvetna 

Alla respondenter var överens om att marknadsföringen på sociala medier 
påverkar dem, oavsett om det bidrar till mer köp eller inte. Därmed har den 
dagliga exponeringen i sig en påverkan, vare sig den är medveten eller 
omedveten. Enkelheten i att söka vidare information om ett plagg är enligt 
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våra respondenter den största faktorn till varför påverkan är så stor. Tack vare 
detta fungerar sociala medier som en effektiv säljkanal för företag att 
marknadsföra sig på. 

“Man sätter ett företag som visas på sociala medier på hjärnan och oavsett om man 
medvetet tänker att man ska shoppa därifrån så får man de på näthinnan och bara det är 
den bästa marknadsföringen.” – Modefantasten 

Modefantasten menade att det är oundvikligt att inte ta in och påverkas av 
marknadsföringen på sociala medier. Hon ansåg att marknadsföringen på 
sociala medier är positiv tack vare att företagens produkter exponeras för så 
många människor. Enligt henne skulle ett nystartat företag ha svårt att nå fram 
till henne om det inte existerade på sociala medier. Dock påpekade hon vikten 
av att marknadsföringen ska framställas i positiv bemärkelse. När stora sociala 
profiler använder plagg från ett företag blir det indirekt marknadsföring men 
om deras åsikter är negativa så kommer respondenten även få en negativ bild 
av företaget. Dels för att hon litar på sociala profiler men också för att hon vet 
vilken påverkan sociala profiler har på samhället överlag. 

5.1.6.  Marknadsför ing f rån före tag på soc ia la med ier   

Genom att företag använder sig av sociala profiler i sin marknadsföring 
kommer de konsumenter som kan relatera till den individen att påverkas 
positivt i en större grad. De sociala profilerna ska även spegla den statusen 
som företaget vill förmedla Den kritiska sa; “Det är väldigt viktigt vem man väljer 
att samarbeta med. Så att deras åsikter och stil stämmer överens med hur märket vill 
profilera sig”. Värde är dynamiskt och kommer att påverkas genom att individer 
tar del av varandras verkligheter (Heinonen et al. 2013). Genom att tjänsten 
sätts in i en profils sammanhang, som konsumenten respekterar, kommer 
värdet att höjas samt att konsumenten kommer att påverkas mer av 
marknadsföringen. På så vis kan värde även upplevas utan någon direkt 
interaktion till tjänsten via exempelvis reklam (Helkkula et al. 2012). 

Den jordnära tyckte dock att hon inte kan relatera till kläderna om endast 
kända personer marknadsför dem, då hon oftast inte kan relatera till den kända 
personen. Det kan bero på att den kända personen har en annan kroppstyp 
eller en annan livsstil. Hon ser gärna någon som lever samma livsstil som hon 
själv bära ett plagg för att känna att det är accepterat att hon själv köper 
plagget. Den karriärsinriktade uppmärksammade det faktum att företag känns 
som nytänkande och moderna om de använder sig av marknadsföring på 
sociala medier. Hon ansåg att detta kan bidra till att de blir mer pålitliga. Om 
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ett företag finns på sociala medier så har de ansträngt sig för att nå ut till 
konsumenter av ett visst segment, de som dagligen använder sig av sociala 
medier. 

5.1.7.  Värde  

“Det beror på vad jag ska kläderna till. Om jag ska ha kontorskläder då värdesätter jag ju 
märket högt.” – Den karriärsinriktade 

Värde kan påverkas av en rad olika faktorer för respondenterna. Men värde är 
på något sätt alltid kopplat till hur en produkt kan hjälpa till med 
uppfattningen av sig själv (Hazel & Shinobu 1991) eller något som har ett mer 
personligt värde, exempelvis minnen och känslor (Helkkula et al. 2012). Vissa 
respondenter pratar om värde genom status och när det gäller kläder handlar 
det ofta om märkeskläder som genererar status. Då vill respondenterna kunna 
förmedla en uppfattning om sig själva för andra. Värdet kring en tjänst 
påverkas av ens sociala status samt hur individen identifierar sig själv 
(Helkkula et al. 2012).  

“Nu när man snart är färdigutbildad vill man ju ha en stil som skriker att man är lite 
professionell. Då kopplas ju det automatiskt lite till högre status i samhället eftersom man 
är utbildad.” – Den karriärsinriktade  

Värdet påverkas även av det sammanhang som respondenterna befinner sig i, 
exempelvis på jobbet värdesätts märkeskläder högre för att det utstrålar en viss 
professionalitet och status vilket kanske inte har lika högt värde när de sitter 
hemma själva. På så vis kommer den sociala situationen att påverka hur 
respondenterna värdesätter vissa produkter. En individ uppfattar värde olika 
beroende på vardagliga upplevelser och hur individens livsvanor ser ut (Tynan 
et al. 2014). 

“Jag väljer mina kläder med väldigt stor omsorg och lägger väldigt mycket engagemang i 
vad jag köper för kläder och hur jag kombinerar kläder och i och med mitt stora intresse 
för det så får det ett väldigt högt värde för mig.” – Modefantasten 

Den bekväma värdesätter kläderna om individen känner sig fin i det och 
därmed kan få ett ökat självförtroende. Vad för intresse individer har kommer 
också påverka värdet av en produkt, då det ofta läggs ett stort engagemang på 
det intresset från individens håll. På så vis kan intresset, i detta fall kläder, 
fungera som en identifieringsfaktor för individen. Modefantasten säger; “Kläder 
är en slags identifieringsgrej för mig så att värdet blir ju högre än bara det funktionella eller 
prismässiga”. Genom att använda kläder för att identifiera sig själv, kommer 
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kläderna därför att få ett ökat värde. På så vis kan individen få ett högre 
välmående, då den sociala identiteten och självbilden kommer att påverka en 
individs psykologiska välmående enligt Jiao et al. (2017) och Gangadharbatla 
(2008).  

“Man värdesätter ju produkter efter vad man har för intressen. Jag har en kompis 
exempelvis som värdesätter fotbollströjor väldigt mycket, jag skulle inte göra det för jag har 
inte lika stort intresse för just det.” – Den medvetna  

“Om det är en grupp som tilltalar mig som jag vill vara med i eller om det är en grupp som 
jag vill uppfattad som har det här mycket, då skulle jag nog anse att det höjer värdet. Men 
om det är en grupp som jag inte vill bli associerad med då skulle det ju sänka värdet.” – 
Den karriärsinriktade 

Sociala medier har mer eller mindre en påverkan på hur individer värdesätter 
ett klädesplagg. Detta sker genom en direkt eller indirekt kontakt med andra 
individer på sociala medier. Det respondenterna anser vara av största vikt är 
att de på något sätt ska kunna associera sig med de grupper eller individer för 
att värdet ska kunna påverkas. Det kan ske genom att respondenterna känner 
en samhörighet med dessa människor eller att de vill kunna identifiera sig med 
dem, vilket även Rapp et al. (2013) poängterar. Det vill säga att om rätt person 
bär plagget kommer respondenterna att värdesätta samma eller liknande plagg 
högre. Om ett klädesplagg dock exponeras för mycket på sociala medier, kan 
värdet för vissa respondenter få en negativ effekt då kläderna inte blir unika 
utan istället opersonliga.   

“Om det är en person i media som bär den typen av kläder eller ett visst märke som jag varit 
intresserad av innan eller själv har så kommer ju det bli mer värdefullt för mig att fortsätta köpa 
det märket om rätt person bär det.” – Den kritiska  

5.1.8.  Begär  

Alla respondenter var överens om att ett begär efter klädesplagg skapas via 
sociala medier. Det beror dels på den stora exponeringen och anpassning som 
tidigare nämnts men också för att kläderna sätts i ett sammanhang. Det blir 
enklare för individen att föreställa sig hur upplevelserna av en tjänst kommer 
att se ut (Helkkula et al. 2012). Istället för att visas som ett enskilt plagg så är 
det oftast en person som bär upp plagget i en färdig outfit och även i ett visst 
sammanhang. Detta kan kopplas till value-in-experience där det är 
mottagarens helhetsupplevelse av en tjänst som avgör värdet (Helkkula et al. 
2012).  



44 

I våra respondenters fall är det inte endast plagget i sig som skapar ett begär, 
utan påverkas av sammanhanget som plagget befinner sig i. Detta gör även så 
att det blir lättare att visualisera hur plagget skulle sitta på en själv samt att 
relaterbarheten bli större. Värdet blir individuellt (Grönroos 2011; Turnbull 
2009; Ravald 2008) och påverkas av personliga värderingar (Turnbull 2009). 
Den karriärsinriktade tog upp ett exempel då hon såg en trenchcoat på en 
annan person via sociala medier och kunde koppla det till hur hon själv skulle 
vilja se ut på en arbetsintervju. För henne får trenchcoaten ett bredare värde 
än endast den funktionella delen av en trenchcoat och precis som Holbrook 
(2006) säger så baseras värdet på den måluppfyllelse tjänsten har i individens 
liv. 

“Det är ju så de jobbar både på Instagram, på Pinterest, på bloggar. Det är ju klädesplagg 
man ser och det är oftast länkar till olika kedjor så det är nästan gjort för att det ska 
skapas ett begär och för det ska vara lätt att köpa.” – Modefantasten 

Modefantasten menade att det största begäret efter kläder i dagens samhälle 
skapas via sociala medier. Ett av användningsområdena på sociala medier är 
just att samla inspiration och skapa begär. Hon ansåg att sociala medier 
besitter många funktioner som gör det lätt att upptäcka kläder hon är 
intresserad av och navigera sig fram till företagen. Via en bild på Instagram 
kan hon enkelt klicka sig vidare via taggar och länkar till försäljningssidan. Det 
finns även ett stort urval av sociala medier som Instagram, Pinterest och 
bloggar där plagg exponeras och chansen att skapa ett begär ökas. Enligt 
Berthon et al. (2012) är sociala medier är ett snabbt och smidigt sätt för 
individer att hitta information och inspireras och därmed skapa begär. Den 
känslomässiga illustrerar; “Jag får nog ett större begär efter kläder som jag kanske inte 
skulle tänkt på annars”. Främst om en trend skapas fram och den ständigt 
exponeras på sociala medier så växer begäret fram. 

5.1.9.  Bekräf te l se   

“Om jag skulle köpa något som är lite mer utstickande som ett par rutiga byxor och jag själv 
tycker det är fint men inte har sett någon annan ha det, då tar jag självklart på mig kläderna och 
tycker det är fint men sen om jag ser någon jag följer som har liknande, då höjer det absolut mitt 
värde och då känner jag mig plötsligt lite mer bekväm i det också.” – Den bekväma 

Att söka bekräftelse via sociala medier är något som alla respondenter gör. Om 
de själva lägger upp en bild på t.ex. Instagram med ett nyköpt plagg och får 
många “likes” och positiva kommentarer så höjer det värdet på plagget. De 
kan också få bekräftelse genom att se sitt nyköpta plagg cirkulera på sociala 



45 

medier, på andra människor. Detta kan vara på både kända, bekanta eller helt 
okända personer. Enligt Lee et al. (2012) bidrar sociala medier till ett socialt 
stöd från andra individer. Kommentarer kring klädesplagget kan påverka 
bekräftelsen, då respondenterna får en uppfattning om vad allmänheten tycker 
om klädesplagget.  

Respondenterna ansåg även att plagget de köpt kan få en acceptans om andra 
personer bär det och det minskar osäkerheten de själva har kring sitt nya köp. 
Lee et al. (2012) menar att socialt stöd, social acceptans och social tillhörighet 
är de huvudsakliga anledningarna till att folk använder sociala medier. Enligt 
Brown et al (2007) kan detta stöd ske mellan individer som inte känner 
varandra i verkligheten utan bara interagerar via sociala medier. Modefantasten 
anser att om en känd profil bär ett plagg som hon själv har köpt måste det vara 
någon som hon tycker om och respekterar för att plagget ska öka i värde och 
hon ska få den önskade bekräftelsen. På så vis fungerar bekräftelsen via sociala 
medier som en värdeskapande faktor och ett plagg kan alltså höjas i värde även 
efter ett köp. 

Jag tror att jag får mycket bekräftelse i sociala medier för att det är så lätt att få tillgång 
till folk som är intresserade av mode och om de bär ett plagg eller om jag ser att det blir 
väldigt cirkulerat på sociala medier så får ju jag bekräftelse på att jag har gjort ett bra 
köp.” – Modefantasten  

Många respondenter anser att om en populär person bär ett plagg på sociala 
medier, t.ex. en framgångsrik modebloggare, så får de bekräftelse på att de har 
gjort ett trendigt köp. De blir då mer säkra på att köpet de har gjort är rätt i 
tiden och är attraktivt i dagsläget. Individer känner en samhörighet med andra 
individer på sociala medier, vilket höjer det sociala värdet (Gangadharbatla 
2008). Genom att bli socialt accepterad kan en individs självkänsla även öka 
(Jiao et al. 2017; Gangadharbatla 2008) Respondenterna sa även att de kan få 
en bekräftelse på sin egen identitet genom att se ett plagg de köpt på 
människor de ser upp till och identifierar sig med. Enligt Rapp et al. (2013) 
påverkas individens självkänsla och självuppfyllelse genom att involvera sig 
med grupper på sociala medier.  

Genom att bära likadana plagg kan relaterbarheten öka till exempelvis en 
modemedveten profil samt den imagen den utstrålar. Detta bidrar till att 
respondenterna får en starkare bild av sig själva som modemedvetna 
människor, vilket kan öka självförtroendet. Detta kan kopplas till att värde 
främst inte skapas från en tjänst utan från det sociala band mellan individer 
som uppstår genom gemensamt användande (Brown et al. 2007). Genom 
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sociala medier kan individer självförverkliga sin självbild genom att relatera till 
andra och därmed påverkas värdeskapandet kring en tjänst därefter (Rapp et 
al. 2013). 
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6. Diskussion 

 

I detta kapitel kommer en koppling mellan de olika teorierna att göras i form av en diskussion. 
Därefter kommer vi att presentera en modell för att beskriva konsumenters värdeskapande på 
sociala medier.  

 

Värde är ett subjektivt fenomen som 
kommer ha olika betydelse för olika individer 
(Grönroos 2011), vilket de sju karaktärerna 
kan illustrera. Varje respondent har olika 
karaktärsdrag, vilket i en kombination med 
deras livsstil och sociala liv kommer att 
påverka hur de uppfattar värde. Värde 
baseras på en individs livskontext och är 
därför ytterst individuellt då individer tolkar 
verkligheten olika (Ravald 2008). Värde kan 
därmed kopplas till exempelvis status, 
bekräftelse och identifiering, vilket kan 
påverkas av en individs erfarenheter, 
upplevelser och relationer. Dessa faktorer 
ingår i konsumenters sfär och illustreras i 

modell 1. 

Via sociala medier kan 
relationer till andra 
människor och företag 
skapas. Konsumenter 
kan influeras och ta del 
av information av 
bekanta, sociala profiler 
eller andra användare av 
sociala medier (Hanna et 
al. 2011). De exponeras 
även för marknadsföring som företag ligger bakom och båda dessa relationer 
illustreras i modell 2, sociala mediers sfär. Hur konsumenter reagerar på 
marknadsföring på sociala medier är olika, då en tjänst tolkas olika av olika 
konsumenter. Detta beror på att konsumenter har skilda förutsättningar när 
värdeförslaget ges (Helkkula et al. 2012; Turnbull 2009; Ravald 2008). 

Modell 1: Konsumentens sfär. 

Modell 2: Sociala mediers sfär. 
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Modell 3 illustrerar hur konsumentens sfär och sociala mediers sfär 
sammankopplas samt hur dessa påverkas av varandra. konsumenter använder 
företagens produkter för att skapa värdeskapande aktiviteter för att uppfylla 
deras livsmål (Ravald 2008). Sociala medier är en tjänst som hjälper till att 
uppfylla dessa mål och begär i en människas liv. Varje enskild konsument 
väljer vilka aktiviteter på sociala medier som den ska engagera sig i. Valet utgår 
ifrån vilka aktiviteter som passar in i dennes livskontext med målet att skapa 
värde (Holbrook 2006). Därför kommer även tolkningen av aktiviteter på 
sociala medier vara olika för varje konsument (Heinonen & Strandvik 2015).  

Konsumenter väver in erfarenheter och upplevelser från sitt liv som inte är 
relaterade till sociala medier men som ändå påverkar värdet (Heinonen et al. 
2010). Olika situationer, mentalt mående och människor i konsumentens liv 
påverkar hur sociala medier tolkas och detta sker både medvetet och 
omedvetet (Heinonen et al. 2013; Helkkula et al. (2012). Därmed är värde 
dynamiskt och påverkas av förväntningar innan ett klädköp genom inspiration, 
information och begär som sociala medier genererar (Helkkula et al. 2012). 
Värdet påverkas även efter klädköpet genom bekräftelse, acceptans och stöd 
som en individ kan få av sociala medier (Jiao et al. 2017; Gangadharbatla 
2008). Värde skapas därmed inte av själva produkten utan det sociala band 
som bildas mellan individerna på sociala medier eller genom det delade 
intresset av produkten (Brown et al. 2007).  

Modell 3: Interaktionen mellan konsumentens sfär och sociala mediers sfär. 
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Efter analysarbetet har den tidigare modellen modifieras då nya upptäckter har 
gjorts efter vår undersökning. I modell 1, konsumentens sfär, ingår nu 
identifiering och relaterbarhet som är relevanta faktorer för värdeskapandet. I 
modell 2, sociala mediers sfär, ingår samma faktorer som presenterades i 
teorin. Modell 3 är en sammansättning av modell 1 och 2. Modellen beskriver 
hur de två sfärerna tillsammans påverkar konsumentens värdeskapande och 
hur kopplingen mellan dem beror på den stora påverkan sociala medier har på 
konsumentens liv. Den beskriver även hur utbytet av resurser mellan 
konsumenten, andra individer och företag ser ut. Resurser behöver inte endast 
bestå av materiella ting eller immateriella ting (i form av kunskap och 
färdigheter). I interaktioner på sociala medier sker utbyten av bekräftelse, 
acceptans och stöd mellan människor vilket kan ses som sociala resurser 
(Skålén 2016). Dessa sociala resurser bygger på konsumentens förmåga att 
kunna relatera samt identifiera sig med andra individer på sociala medier. 
Genom relaterbarheten och identifieringen kan relationer byggas till andra 
människor på sociala medier, vilket möjliggör utbytet av de sociala 
resurserna.   

Relaterbarheten är en viktig värdeskapande faktor och kan ta form på olika sätt 
men innebär att en individ känner en samhörighet gentemot andra individer 
(Brown et al 2007). Via sociala medier går det att relatera till kända människor 
genom att betrakta de som förebilder men även att kunna identifiera sig med 
en viss typ av människor som delar ett liknande intresse. Dessa kan t.ex. vara 
bloggare, sociala profiler, inspirationskonton på Instagram, grupper av 
människor på sociala nätverk eller bekanta. Sociala medier gör det möjligt för 
relationer att skapas tack vare relaterbarheten till andra människor (Rapp et al. 
2013). Även tillförlitligheten av informationen som finns tillgänglig på sociala 
medier stärks av att kunna relatera till källan (Henning-Thurau et al. 2010; 
Brown et al. 2007).	 Värdet som sociala medier genererar baseras på hur 
individer kan relatera det de ser på sociala medier till sitt egna liv. 

Tack vare att individen känner en samhörighet med en grupp människor på 
sociala medier som den vill identifiera sig med, kommer de sociala resurserna 
att påverka individens självbild, självkänsla och välmående. Detta leder till att 
individens kan uppleva ett högre värde på exempelvis ett klädesplagg, då 
kläder kan ses som en identifieringsfaktor. Information samt inspiration som 
sociala medier kan generera kommer även att påverka värdet innan tjänsten. 
Detta i form av ett fantiserat värde om exempelvis hur kläder kommer att 
hjälpa konsumenten att uttrycka sig själv och skapa den identitet som 
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konsumenten vill erhålla. Det krävs dock en relation mellan konsumenten och 
de individer som informationen eller inspirationen kommer ifrån. Relationen 
skapas genom identifieringsfaktorer där relaterbarheten spelar en stor roll.  

Information om produkter har en stor påverkan på värdeskapandet, då 
informationen kan skapa förväntningar om olika upplevelser produkten kan 
generera, men det kan även handla om förväntningar på kvalitén eller hur 
produkten kan passa in i konsumentens liv. En faktor som avgör hur stort 
värdet blir är de förväntningar en konsument har innan köpet (Turnbull 2009; 
Ravald 2008), vilket olika sorters information kan bidra till. Värdet kommer 
även att kunna påverkas av tidigare och senare erfarenheten av produkten 
samt själva användandet av produkten (Helkkula et al. 2012). Tynan et al. 
(2014) menar att utomstående faktorer som word-of-mouth kan vara en 
avgörande faktor till hur en konsument uppfattar ett värde på en produkt, men 
även en konsuments sociala relationer och relationen till företaget kommer att 
påverka värdet.  

Bortsett från relationer till andra så lever varje individ skilda liv med varierande 
intressen samt vistas i olika sammanhang där individen besitter skilda roller 
(Tynan et al. 2014). Dessa intressen och sammanhang är avgörande för hur 
varje individ identifierar sig själv (Helkkula et al. 2012). I dagens samhälle har 
sociala medier blivit en stor del av människors liv, vilket beror på det dagliga 
användandet. Därmed blir sociala medier en plattform för att kunna främja en 
individs intressen. Eftersom att sociala medier består av interaktioner med 
andra människor så kommer sociala faktorer som samhörighet, status, 
acceptans och bekräftelse att påverkas av användandet (Lee et al. 2012). 
Människor har som mål att kunna identifiera sig själva och dessa sociala 
faktorer bidrar till att uppfylla detta. Individer strävar efter att känna 
samhörighet samt att få bekräftelse från andra, vilket sociala medier kan bidra 
med. Tack vare identifieringsfaktorn kan sociala medier bli ett värdeskapande 
fenomen för en individ (Jiao et al. 2017; Gangadharbatla 2008). 

Kläder är ett sätt att uttrycka sin identitet på och människor använder sociala 
medier för att få en acceptans och bekräftelse på att deras klädstil förmedlar 
den identitet de önskar att förmedla (Helkkula et al. 2012). Genom att känna 
en samhörighet med människor med liknande intressen kan bilden av sig själv 
som en viss typ av människa stärkas (Rapp et al. 2013). Denna samhörighet 
och bekräftelsen från andra användare av sociala medier kan bidra till ett ökat 
självförtroende och självkänsla (Rapp et al. 2013). Därför får kläder ett högt 
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värde och sociala medier blir ett relevant medel i dagens samhälle för att bidra 
till detta.  
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7. Slutsats 

 

I det sista kapitlet redogörs slutsatserna för studien vilket kommer att besvara studien syfte. I slutet 
på detta kapitel kommer rekommendationer för förslag på fortsatt forskning att presenteras.  

 

Syftet med uppsatsen var att öka förståelsen för hur sociala medier påverkar 
värde kring kläder för en konsument. Vi upptäckte att sociala medier är en 
plattform där människor dagligen interagerar med varandra samt exponeras 
för marknadsföring även om den är direkt eller indirekt. Sociala medier hjälper 
till att skapa relationer där konsumenter kan relatera och identifiera sig med 
andra människor. Detta är en förutsättning för att värde ska kunna skapas på. 
Genom sociala medier kan sociala band mellan konsumenter skapas, tack vare 
öppenheten och tillgängligheten. Detta sker genom att konsumenterna på 
sociala medier kan ta del av andras liv genom bilder, inlägg, bloggar samt 
chattforum, vilket möjliggör relaterbarheten. Tack vare det stora urvalet på 
sociala medier kan konsumenter selektivt välja vilka aktiviteter som är 
värdeskapande för var och en.  

Kläder är för konsumenter ett sätt att uttrycka sig på och hjälper till att 
identifiera sig med människor som har liknande intressen samt att kunna 
identifiera sig själv. Ett klädesplagg i sig har inget värde utan det är den 
tillfredsställelse klädesplagget genererar som är värdeskapande. 
Tillfredsställelse skapas när konsumenten får en social acceptans från 
samhället eller känner samhörighet med andra människor. Den bekräftelsen 
kan sociala medier bidra med genom sociala profiler, inspirationskonton, 
sociala nätverk eller bekanta på sociala medier. konsumenter skapar värde 
genom relationer med andra individer, där företag inte alltid får en chans att 
påverka värdet. På så vis är det de sociala faktorer i en konsuments sociala liv 
som skapar värde, där sociala medier är ett medel för att göra detta möjligt. 
Företag behöver därmed förstå konsumenters behov och vad som kan 
generera värde för dem. Genom att nyttja sociala medier kan företag göra 
konsumenters relaterbarhet och identifiering möjlig. 

7.1. Praktiska implikationer   

Användarna av sociala medier är i huvudsak konsumenter och har därför den 
största makten över vad som exponeras. Detta innebär att företagen bör vara 
medvetna över hur individer använder sociala medier samt vad de anser är 
värdeskapande aktiviteter (Ravald 2008). Då det är individerna som involverar 
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företagen i sina liv och inte tvärtom så bör företagen anpassa sin 
marknadsföring utefter individernas behov för att kunna vara delaktiga i 
värdeskapandet (Heinonen & Strandvik 2015; Heinonen et al. 2010; Ravald 
2008). 

Genom att utgå ifrån konsumentens syn på hur sociala medier påverkar 
värdeskapandet skapas det kunskap som företag kan använda kring hur de 
strategiskt kan jobba med sociala medier, för att skapa värde med sina kunder 
och företaget själv. För att företagens marknadsföring ska vara effektiv 
behöver företag ha kunskap om de önskade segmentens behov. Konsumenter 
värdesätter att kunna relatera och identifiera sig med källan bakom 
exponeringen på sociala medier. Företag bör därför vara medvetna om hur de 
kan påverka denna exponering. För att kunna möjliggöra detta bör företag 
ändra sitt tankesätt och sätta konsumenten i centrum och förstå vad 
konsumenten vill ha ut av tjänsten. På så vis kan de utnyttja sociala medier 
genom att välja rätt kanaler för sin exponering.  

Det är även av största vikt för konsumenterna att kunna koppla företaget till 
attraktiva källor (ex, sociala nätverk, sociala profiler) för att på så vis kunna 
skapa en relation till företaget. En annan viktig faktor är att ha en positiv 
word-of-mouth på sociala medier. Individer påverkas av vad som skrivs om ett 
företag eller en tjänst, via till exempel kommentarer på sociala nätverk. Denna 
påverkan beror dels på den stora spridningen kommentarer kan ha men också 
för att många anser att de är ärliga och orelaterade till ett säljsyfte. 

7.2. Förslag till fortsatt forskning  

Under denna studie har det kommit fram intressanta områden som behöver 
studeras ytterligare. Det första förslaget för fortsatt forskning är om resultatet 
från vår studie går att applicera i andra branscher. Det skulle därför vara 
intressant att göra en liknande studie men i en annan bransch eller med en 
annan produkt. Detta för att se om sociala medier har samma påverkan på 
värdeskapandet för individer när det inte handlar om kläder samt vad för 
aktiviteter på sociala medier som är värdeskapande.  

Ett annat förslag är att studera om det finns några skillnader mellan män och 
kvinnors värdeskapande på sociala medier, till exempel om sociala medier 
inriktar sig mer på kvinnor än män eller vice versa. Det kan vara intressant att 
undersöka om kvinnors och mäns upplevelser av värdet på sociala medier 
skiljer sig åt.  
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I denna studie har endast ett positivt perspektiv av värde undersökts. Det 
skulle därför vara intressant att undersöka om värde kan uppkomma i en 
negativ bemärkelse genom sociala medier, det vill säga värdeförstörande. 
Vidare kan det undersökas om värdeförstörandet beror på bristen av 
bekräftelse, socialt acceptans samt socialt stöd på sociala medier.  

Resultaten från denna studie påvisar att konsumenter har en makt över hur 
företagens produkter exponeras på sociala medier. Kontrollen över 
värdeskapandet ligger hos konsumenterna genom interaktioner konsumenter 
emellan. Därmed får företag en begränsad kontroll på hur deras produkter 
uppfattas och exponeras på sociala medier. Det är därför intressant att studera 
hur företag strategiskt kan arbeta för att få ökad kontroll över exponeringen 
och därmed kan vara med och påverka värdeskapandet för individer. 
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Appendix 

Intervjuguide  

Bakgrund  
• Namn: 
• Ålder/kön: 
• Sysselsättning: 
• Utbildning: 
• Fritidsintressen: 

Tema 1: Kläder 

• Berätta vad kläder har för betydelse för dig. 
• Hur får du inspiration till kläder? 

Tema 2: Användandet av Sociala Medier  
• Vilka sociala medier använder du?  
• Berätta vad sociala medier har för betydelse i ditt liv. 
• Berätta hur du kan bli klädinspirerad via sociala medier. 

• Vilka sociala medier använder du för att få den inspirationen? 

Tema 3: Värde 

• Berätta hur du ser på värde gällande kläder.  
• Hur påverkar sociala medier det värdet? 

• Berätta hur stora sociala profiler påverkar värdet på en produkt för dig. 
• Om du ser någon på sociala medier bär ett klädesplagg. Berätta hur viktigt det är 

för dig att kunna relatera till den människan för att du ska kunna värdesätta 
plagget?  

• Om du ska söka information om en vara, litar du mer på informationen från 
företagets hemsida eller från sociala medier, där andra användare pratar om 
produkter? 
• Varför litar du mer på sociala medier? (trovärdighet)  

• Mer personlig kontakt? (exempel för oss) 
• Känns det mer äkta för att sociala medier inte är subjektiva? (exempel för 

oss) 
• På sociala nätverk (Flashback, Facebook) där människor kan kommunicera med 

varandra hur ser du på trovärdigheten där? 

Tema 4: Företag 

• Upplever du att du köper mer produkter från företag som är aktiva på sociala 
medier? 
• Varför?  

• Tillgängliga? (Exempel för oss) 
• Lätta att hitta? (Exempel för oss) 

• Berätta hur företag ska marknadsföra sig på sociala medier för att nå ut till just 
dig. 
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• Berätta vikten av att företag framställs som attraktiva på sociala medier. 
• Via stora profiler 
• Via sociala nätverk (Flashback/Facebook)  

Tema 5: Förväntningar och bekräftelse 

• När du tittar på sociala medier upplever du ofta att det skapas ett begär efter 
klädesplagg?  
• Kan du ge ett exempel på ett scenario?  

• Upplever du att du värdesätter ett klädesplagg mer om den är populär på sociala 
medier? 
• Varför? 

• Om stora profiler gillar den? (Exempel för oss) 
• Om många bekanta gillar den? 

• Kan du koppla det här till social status? (Exempel för oss) 
• Känner du att du kan få bekräftelse på din klädstil eller ett klädesplagg via sociala 

medier? 
• Om ja - berätta hur  

• Varför är bekräftelsen via sociala medier viktigt för dig? 
• Om nej – varför 



 

  


