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Sammanfattning 
Syfte och frågeställningar: Syftet med uppsatsen är att förstå om social shopping i samband 

med e-handel efterfrågas av konsumenter som inte ägnar sig åt social e-shopping. Därav är 

syftet också att förstå om denna kundgrupp kan tillfredsställas socialt i en kanal som är 

utformad för en enskild konsument. Följande frågeställningar har formulerats för att kunna 

besvara syftet: 1) Vilka värden skapas för konsumenten av det sociala sammanhanget i en 

fysisk butik? 2) Hur interagerar konsumenter med varandra då de ägnar sig åt social e-

shopping? och 3) Vilka faktorer är betydelsefulla för att konsumenten ska motiveras till social 

e-shopping? 

 

Metod: Utifrån ett fenomenologiskt socialkonstruktionistiskt perspektiv har kvalitativa 

djupintervjuer och en netnografisk studie genomförts. Intervjuerna har gjorts med tio 

konsumenter som inte ägnar sig åt social e-shopping, i syfte att kunna identifiera de värden 

som kan erhållas vid social shopping i butik. Den netnografiska studien har utgått från 

konsumenter som ägnar sig åt social e-shopping. En sådan kombinerad metod har varit 

betydelsefull för att nå olika perspektiv och därav kunna besvara uppsatsens frågeställningar. 

 

Teori och slutsatser: Med hjälp av teorierna Consumer culture theory, Internetbaserade 

konsumtionsgemenskaper, Technology Acceptance Model och Social Presence Theory har 

slutsatsen dragits att den studerade konsumentgruppen utifrån dagens tekniska förutsättningar 

inte eftersöker aktiviteten social e-shopping. Denna övergripande slutsats baseras på att 

intervjurespondenterna visade sig eftersöka sociala värden som inte kan tillgodoses för dem i 

e-handelskanalen. Vidare har slutsatsen också kunnat dras att det krävs att teknik utvecklas 

ytterligare för att kunna möjliggöra de värden som de upplever av social shopping i butik. 

Genom studien av Facebookgruppen har det visats att en enhetlig kultur och en stark 

gemenskap är avgörande för att konsumenter ska motiveras till att ägna sig åt social e-

shopping. En sådan stark gemenskap har visat sig avgörande för att hemsidor som Facebook 

ska kunna möjliggöra en känsla av social närvaro, vilket har identifierats som en viktig 

motivationsfaktor för konsumenter att engagera sig i social e-shopping.  

 

Nyckelord: social e-shopping, social shopping, online social shopping, sociala värden 

 



Tack! 
Först och främst vill vi rikta ett stort tack till våra intervjurespondenter som har åsidosatt sin 

tid för att samtala med oss om sin sociala shopping. Dessutom vill vi tacka Facebookgruppens 

grundare som givit oss tillträde till ett forum som har möjliggjort insamlingen av empiriskt 

material som varit rikt på flera perspektiv. Stort tack till alla Facebookgruppens medlemmar 

som genom sina inlägg möjliggjort en djupare förståelse för aktiviteten social e-shopping. Vi 

vill också tacka vår handledare Mikael Bergmasth som funnits med under hela arbetet. 

Slutligen vill vi också tacka varandra för att vi har lyckats motivera varandra genom hela 

arbetet och varit varandras källa till inspiration.  
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Inledande del 
Bakgrund 
Under de senaste åren har flertalet artiklar (Forne 2014; Hoang 2015; Howland 2016; Kansara 

2009; Power 2015) som på olika sätt lyfter konsumenters beteende i e-handeln publicerats. I 

branschtidningar som Business of Fashion, Retail Dive och Dagens handel påvisas hur 

digitaliseringen skapar nya möjligheter för social shopping i en virtuell miljö. I artikeln The 

new realities of VR and retail (Howland 2016) beskrivs hur virtuell teknik kan möjliggöra för 

konsumenter att visa känslor för varandra när de e-handlar tillsammans med vänner. En 

liknande gemensam shoppingupplevelse lyfts i Social shopping at Shopstyle (Kansara 2009) 

där e-handlare kombinerar sociala medier med e-handelsshopping. Olika funktioner möjliggör 

då för konsumenter att agera stylister för varandra där de inspirerar och delar olika stilar med 

varandra. Ytterligare en plattform beskrivs i artikeln Dansk storlekssajt bygger på social 

shopping (Forne 2014), som genom en storlekstjänst möjliggör social e-shopping. Där förenas 

konsumenter som har liknande storlek och stil för att erbjuda konsumenter att shoppa 

tillsammans. Digitaliseringen har haft stor framfart de senaste åren och människor blir allt 

mer aktiva och sociala på internet. Genom teknik kan e-handlare erbjuda både en 

känslomässig och social aktivitet i en kanal där detta tidigare inte kunnat uppfyllas (Power 

2015). Då nya hemsidor ständigt utvecklas och ny teknik förändrar e-handeln har 

konsumentbeteenden förändrats, vilket gör det betydelsefullt att förstå de värden som 

konsumenten söker i en föränderlig digital kontext.   

Problemdiskussion 
Människors konsumtion har länge fått stor uppmärksamhet och många teoretiker har 

uppmärksammat deras olika motiv (se ex. Bauman 2007; Babin, Darden & Griffin 1994; 

Bellenger & Kragaonkar 1980; Bourdieu 1991; Tauber 1972; Wilk 2001). Generellt kan 

konsumtion antingen ses som en ekonomisk bytesakt eller som något mer subjektivt 

(Bjurström, Fornäs & Ganetz 2000: 43) och en traditionell indelning är att konsumenten delas 

in efter utilitaristiska och hedonistiska motiv till shopping. En utilitaristisk konsument ser 

primärt på shopping som nyttomaximerande, medan den hedonistiska konsumenten utöver 

detta söker värden som uppstår från sociala och nöjesrelaterade aktiviteter i shoppingen 

(Dennis et al. 2010: 153). Konsumenten som söker nöje i sin shopping kan utöver en social 
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interaktion drivas av ett särskilt intresse för en viss produkt eller av den upplevelse som 

shoppingen tillför. Flera olika motiv samverkar således och olika mening kan tillskrivas 

shopping vid olika tillfällen, där shoppingaktiviteten ofta består av både materiella värden 

som relaterar till produkter och sociala värden som syftar till konsumenters upplevelser då de 

shoppar tillsammans (Bäckström 2010: 29-46). En konsument kan därför sällan kategoriseras 

som antingen utilitarist eller hedonist då den drivs av olika motiv i olika sammanhang (Dennis 

et al. 2010: 152).  

Det sociala behovet kan enligt Maslow’s behovspyramid beskrivas som ett av människans 

grundläggande behov och syftar till sådant som vänskap, acceptans och tillgivenhet (Bolman 

& Deal 2013: 157-159). Det är således viktigt för människor att kunna vara sociala och skapa 

relationer med andra människor. Den aktivitet som shoppingen bidrar till kan möjliggöra 

kommunikation mellan människor som delar samma intressen, skapar en sammanhållning i 

grupper samt utgör en fråga om status och auktoritet (Tauber 1972: 47-48). Denna aktivitet 

kan beskrivas som social shopping, som utöver det funktionella syftet också innebär en 

tillfredsställelse av att fönstershoppa, impulshandla samt upptäcka nya butiker. Shopping blir 

således ett samtalsämne och en utgångspunkt för planerade och oplanerade aktiviteter med 

andra människor (Dennis et al. 2010: 153). Den sociala interaktionen som utgörs av att vänner 

shoppar tillsammans kan utgöra ett socialt värde för konsumenten och är således centralt för 

det som konsumenten upplever som nöjesshopping (Bäckström 2010: 44-45).  

Med utgångspunkt i att konsumenters motiv till shopping varierar kan olika handelsformat 

antas tillgodose konsumenter på olika sätt. Konsumentens val av retailformat kan ha en 

koppling till hur väl den kan tillgodose social shopping (Rohm & Swaminathan 2004: 750), 

vilket den traditionella markandsplatsen länge har möjliggjort för konsumenter (Tauber 1972: 

47-48). I samband med handelns utveckling har förutsättningarna för en sådan aktivitet 

förändrats. E-handelskanalen har framför allt växt fram för att den sparar tid, pengar och är 

bekväm för konsumenter (Kang 2014: 489). Samtidigt är kanalen är anpassad för en enskild 

konsument som oftast utgår från sig själv och sina egna preferenser. Detta benämner 

Johnsson, Stoopendahl och Sundström (2015) som att e-handeln är solusnormativt utformad 

(Jonsson, Stoopendahl & Sundström 2015: 100). Av denna anledning kan det ses som att den 

fysiska butiken ändå är den främsta kanalen för att möjliggöra den sociala interaktion i 

shoppingen.  
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Teknik har identifierats som ett kritiskt problem eftersom den begränsar för mänskliga 

interaktioner i en virtuell miljö (Lee & Hahn 2015: 143) och därför tillgodoser e-handeln 

främst den utilitaristiska konsumentens motiv till shopping (Dennis et al. 2010: 152). 

Forskning visar samtidigt att de konsumenter som drivs av hedonistiska shoppingmotiv ibland 

även efterfrågar att shoppingen ska vara tidseffektiv (Bäckström 2010: 48) och vid köp av 

produkter som utvärderas av individuella attribut är dessutom benägenheten större att kunna 

shoppa socialt med andra (Zhu, Benbasat & Jiang 2010: 888). Det går således att anta att även 

konsumenter som vill ägna sig åt nöjesshopping tillsammans med andra också efterfrågar de 

fördelar som e-handeln erbjuder. Då kanalen enskilt inte kan tillgodose detta har konsumenter 

istället själv sökt sätt att uppfylla deras sociala behov i e-handeln. Det kan bland annat 

urskiljas genom att sociala medier på senare år blivit ett sätt för konsumenter att integrera i sin 

e-handelshopping med andra (jmf Cheung, Liu & Lee 2015: 2511). Genom detta tydliggörs 

en komplexitet kring ett kundbeteende som söker en social aktivitet i en kanal som är inriktad 

på en ensam konsument (jmf Overby & Lee 2006).  

Många konsumenter spenderar både mer tid och pengar när de delar sin shoppingupplevelse 

med närstående och social shopping har visat sig vara lika viktig vid e-handel som i fysisk 

butik (Kim, Suh & Lee 2013: 169). Tidigare forskning har studerat hur social shopping på 

internet påverkar konsumentens köpprocess och intention att handla (Hajli 2015; Ha, John, 

John & Chung 2015; Cheung, Liu & Lee 2015; Boonme, Han & Prybutok 2015; Huang, 

Zhang, Jin & Wang 2014), hur konsumentens egenskaper påverkar dess intentioner att 

använda Facebook som en kanal för social shopping (Kang & Johnson 2015) samt hur 

utilitaristiska och hedonistiska konsumtionsmotiv inverkar på konsumentens benägenhet att 

använda tekniska funktioner för social shopping (Kang 2014). Vidare har studier gjorts för att 

identifiera olika motivationsfaktorer till e-handel (Rohm & Swaminathan 2004) samt hur 

identitetsskapande är relaterat till konsumentens aktivitet i den virtuella miljön (Belk 2013). 

Ytterligare forskning har studerat hur konsumenter kan shoppa socialt på internet genom 

specifika tekniska designkomponenter (Zhu, Benbasat & Jiang 2010; Kim, Suh & Lee 2013), 

samt hur konsumenter kan ägna sig åt social e-shopping (Dennis, Morgan, Len Tiu Wright & 

Jauawardhena 2010; Kang & Johnson 2013). En sådan social e-shopping kan kan beskrivas 

som: 

/.../ online spaces in which consumers collaborate, post product recommendations and reviews, 
post photos of themselves wearing products, acquire advice from reliable people, seek the right 
products, make purchases, and form social shopping communities (Kang & Johnson 2013: 54). 
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Sammanfattningsvis har studier fokuserats på virtuellt sociala aktiviteter i förhållande till 

köpintentioner, hur konsumenter kan ha olika motiv till att använda e-handeln samt hur social 

e-shopping kan ta sig uttryck. Däremot saknas, baserat på den vetskap som erhållits inför det 

här uppsatsarbetet, en studie som utifrån ett konsumentperspektiv söker att förstå vad som 

motiverar konsumenter till social e-shopping.  

Som inledningsvis beskrivits har digitaliseringen framfart kommit att revolutionera e-

handelskanalen och har därmed möjliggjort för konsumenten att ägna sig åt social e-shopping. 

Stil och smak är personliga preferenser som ofta är av vikt vid shopping, varför sociala 

medier kan uppfattas som allt för omfattande och generella. Därför är exempelvis Facebook 

inte anpassat för att tillföra social intimitet i e-handeln, men det kan ändå uppstå i avgränsade 

grupper inom dessa forum (Jonsson, Stoopendahl & Sundström 2015: 101-104). Den digitala 

utvecklingen har gått snabbt och således är forskningen kring konsumentbeteendet och en 

social e-handel inte heltäckande. Det är därför av betydelse att göra en analys kring 

konsumenter som ägnar sig åt social shopping i butik, som upplever att denna sociala aktivitet 

inte kan möjliggöras i e-handeln. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att förstå om social shopping i samband med e-handel efterfrågas av 

konsumenter som inte ägnar sig åt social e-shopping. Därav är syftet att förstå om denna 

kundgrupp kan tillfredsställas socialt i en kanal som är utformad för en enskild konsument. 

 
Med utgångspunkt i syftet har följande frågeställningar formulerats för att förstå hur 

konsumenter är sociala i samband med sin shopping, både i butik och på internet: 

• Vilka värden skapas för konsumenten av det sociala sammanhanget i en fysisk butik? 

• Hur interagerar konsumenter med varandra då de ägnar sig åt social e-shopping? 

• Vilka faktorer är betydelsefulla för att konsumenten ska motiveras till social e-

shopping? 

Tidigare forskning 
Social e-shopping 
Begreppet social e-shopping myntades av forskarna C. Dennis, A. Morgan, L. Tiu Wright och 

C. Jauawardhena (2010) och beskriver en aktivitet där sociala medier kombineras tillsammans 
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med shopping på en social e-handelsida. Gemensamt för dessa sociala sidor är att de tillåter 

människor att på ett enkelt sätt dela sin information, sina intressen och aktiviteter med 

varandra (Dennis et al. 2010: 153-154). Dennis et al. (2010) har studerat två olika e-

handelssidor, varav den ena möjliggjorde för konsumenter att vara sociala. I studien framgick 

det att denna sociala e-handelssida uppfattades som svårhanterlig, alltför informationsrik, 

otydlig och förvirrande av konsumenterna. Trots det visade resultatet att konsumenterna 

värdesatte möjligheten att kunna shoppa socialt i e-handeln. Konsumenterna uppfattade den 

sociala e-handelssidan som mer glädjeskapande och mer effektiv, eftersom de kunde hitta rätt 

plagg och dessutom utföra sin shopping tillsammans med andra (Dennis et al. 2010: 159-

166).    

J-Y. Kang och K. Johnson (2013) har senare bidragit till forskningen om social e-shopping 

och menar att det handlar om att koppla samman shopping med de aktiviteter som sker på 

sociala medier (Kang & Johnson 2013: 54). Till skillnad från Dennis et al. (2010) som 

studerade hur detaljhandlare tillhandahåller e-handelssidor som möjliggör social e-shopping, 

har Kang och Johnson (2013) istället studerat hur denna sociala interaktion sker mellan olika 

konsumenter. Resultatet av deras studie visade att konsumenter som använder sig av sociala 

medier och känner ett behov av att genom sin konsumtion tillhöra en viss grupp, mer 

sannolikt kommer att engagera sig i social e-shopping. Intentionen till sådan shopping 

varierade dock mellan produkter och mellan olika personlighetsdrag hos konsumenten. Dels 

visade sig konsumentens uppfattning om priset och dess märkeslojalitet vara faktorer som 

påverkade, liksom konsumentens självförtroende i att söka information. Hur trovärdig 

konsumenter uppfattade information på sociala medier påverkades av hur enkelt den upplevde 

det att söka information inför ett köp samt hur motiverad den var att söka sociala 

interaktioner. De konsumenter som kände förtroende för informationen var också mer 

benägna att ägna sig åt social e-shopping genom sociala medier (Kang & Johnson 2013: 65-

67). Att förstå sådana skillnader mellan konsumenter är av betydelse, då information mellan 

konsumenter på sociala medier uppfattas som mer trovärdig än den information som kan 

erhållas från detaljhandlare (Kang & Johnson 2013: 54-55). 
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Metod 
Litteraturgenomgång 

Inför uppsatsarbetet diskuterades intressanta och relevanta uppsatsämnen som sedan 

tematiserades för att möjliggöra en narrativ litteraturgenomgång (Bilaga 1). En sådan 

genomgång har till syfte att få en bättre förståelse för temat, undersöka vad som tidigare gjorts 

samt vilka teorier som tillämpats (Bryman 2011: 98, 112). Flera upprepade sökningar 

genomfördes i elektroniska databaser och utifrån detta valdes uppsatstemat social e-shopping. 

Identifieringen av viktiga nyckelord som social presence, online social shopping, shopping 

together online, social e-shopping och collaborative online möjliggjorde en djupare kunskap 

inom ämnet. Det framkom i litteratursökningen att omfattningen av akademisk litteratur om 

social e-shopping var begränsad, att den saknade en vedertagen definition och ofta var 

refererad till ett mindre antal forskare. Det är viktigt att se till hur forskning har utvecklat för 

att kunna försäkra att det tänkta kunskapsbidraget kompletterar vad som tidigare gjorts 

(Bryman 2011: 118) och utifrån litteraturgenomgångarna ansågs uppsatsämnet vara ett 

relevant bidrag. Den begränsade omfattningen litteratur visar dock på ett intressant 

forskningsområde där befintlig forskning inte är heltäckande. En litteraturgenomgång kan 

också tydliggöra vilken metodik som använts för liknande studier (Bryman 2011: 98) och 

därför har den också varit en inspirationskälla för den metodik som valts till uppsatsen. 

Vetenskapliga utgångspunkter 

Fenomenologisk epistemologi och socialkonstruktionistisk ontologi 

En tolkande epistemologi har varit utgångspunkt för uppsatsen, eftersom syftet är att söka 

förståelse för om konsumenter som inte ägnar sig åt social e-shopping efterfrågar sociala 

sammanhang i sin e-handel. Det innebär att söka förståelse för den subjektiva innebörden av 

en social handling (Bryman 2011: 32) och för att kunna förstå hur individer skapar mening i 

olika sammanhang har epistemologin varit fenomenologisk. En ståndpunkt som menar att det 

finns flera olika verkligheter (Justesen & Mik-Meyer 2011: 12). Detta har vidare motiverat 

valet av en socialkonstruktionistisk ontologi. Ett sådant perspektiv har som utgångspunkt att 

olika aktörer konstruerar verkligheten (Bryman 2011: 36-37) och ställningstagandet ansågs 

lämpligt för att förstå hur konsumenter på olika sätt shoppar socialt.  
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En kvalitativ utgångspunkt 

Baserat på de epistemologiska och ontologiska ställningstagandena är uppsatsens 

forskningsstrategi kvalitativ. Förståelse är något som eftersträvas inom samhällsvetenskap 

(Aspers 2011: 40) och en kvalitativ utgångspunkt handlar om att beskriva kontextuella 

fenomen samt presentera tolkningar som ökar förståelsen av dem (Justesen & Mik-Meyer 

2011: 13). Kontexten har ansetts viktig eftersom människors inställning till social shopping 

kan skilja sig mellan den fysiska butiken och e-handeln. Konsumentens motiv till shopping 

har därför tagits i beaktning för att förstå hur social shopping tar sig uttryck i olika kanaler.  

Abduktion som teoretisk ansats 

För att kunna förstå underliggande mönster av empirin har den teoretiska ansatsen varit 

abduktiv. Den teoretiska ansatsen berör relationen mellan praktik och teori (Bryman 2011: 

26) och abduktion innebär att det empiriska tillämpningsområdet och den teoretiska ramen 

utvecklas i symbios under processens gång (Alvesson & Sköldberg 2008: 55). En naturlig del 

i processen med uppsatsen har varit att omarbeta den teoretiska ramen kontinuerligt för att 

kunna möjliggöra en förståelse för konsumenternas beteenden. Då det framkom under 

sammanställandet av empirin att Bourdieus teori om symboliskt kapital inte kunde möjliggöra 

en sådan förståelse, valdes den bort trots att den delvis legat till grund för utformningen av 

intervjuguiden. Vid en abduktiv ansats justeras och förfinas teorin under processens gång 

(Avlessons & Sköldberg 2008: 55) och därför genomfördes ytterligare litteratursökningar där 

Consumer Culture Theory, Konsumtionsgemenskaper på internet, Technology Acceptance 

Model samt Social Presence Theory fastställdes som lämpliga för att förstå det empirin. 

Metoder för insamling av empiri  

Det empiriska materialet för uppsatsen har samlats in genom en kombinerad metod av 

intervjuer och netnografiska observationer. Intervjuer är den mest använda metoden inom 

kvalitativ forskning och möjliggör kunskap om vad respondenterna upplever vara av 

betydelse (Bryman 2011: 412-413). Eftersom syftet med uppsatsen är att förstå om sociala 

sammanhang efterfrågas i e-handeln har intervju valts som metod. Risken för reaktiva effekter 

under intervjun (Bryman 2011: 443) har legat till grund för valet att komplettera metoden med 

netnografiska observationer. Observationer möjliggör att en grupp människor studeras i deras 

naturliga miljö (May 2011: 198) och en netnografiska studie har således möjliggjort att 

studera människors faktiska beteende. Studien har bidragit till en djupare förståelse för det 
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material som samlats in genom intervjuerna. Många gånger går det virtuella och fysiska livet 

in i varandra (Berg 2015: 23) och detta motiverar ytterligare valet att kombinera metoder. Hur 

de två olika metoderna har hanterats i uppsatsarbetet redogörs nedan under respektive rubrik.  

Kvalitativa intervjuer 

Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna har genomförts under ett fysiskt möte, vilket är det vanligaste sättet att utbyta 

kunskaper och erfarenheter mellan två personer (Justesen & Mik-Meyer 2011: 45). Det 

fenomenologiska perspektivet för uppsatsen har legat till grund för att intervjuerna varit 

semistrukturerade. Detta ökar förutsättningarna för att skapa en kontextuell förståelse samt att 

erhålla beskrivningar av människors upplevelser (Justesen & Mik-Meyer 2011: 54-55), vilket 

har varit relevant för att kunna svara på den första och tredje frågeställningen. Eftersom 

uppsatsarbetet har pågått under en begränsad tid har intervjuerna delats upp mellan uppsatsens 

två författare. Det är av betydelse att efteråt reflektera över intervjun (Bryman 2011: 422), 

vilket har gjorts för att säkerställa liknande intervjuteknik. 

Semistrukturerad intervjuguide 

Vid utformningen av intervjuguiden har olika frågetyper använts och dessa har delats upp 

utifrån vad Lantz (2013) benämner som åsiktsfrågor, attitydfrågor och känslolägesfrågor. 

Detta har varit relevant eftersom det är respondenternas egna svar som har eftersökts. 

Frågorna i intervjuguidens huvudfas (Bilaga 2) har sorterats utifrån övergripande teman om 

social shopping och sociala värden, identitet och status, e-handel samt att vara social på 

internet. Temat status och identitet ansågs kunna upplevas som känsligt för respondenterna 

och formulerades därför som indirekta frågor, vilket enligt Bryman (2011) kan motverka att 

respondenter känner sig obekväma. En pilotintervju möjliggör att reflektion över en 

intervjuguides utformning (Justesen & Mik-Meyer 2011: 50; Lantz 2013: 77) och en första 

intervju genomfördes för att testa intervjufrågorna. Intervjuguiden omarbetades successivt 

(Bilaga 3) och sådant som justerades efter de första intervjuerna var att vissa formuleringar 

ändrades, frågor lades till, ordningen ändrades och temat om att vara social på internet 

utvidgades.  
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Inspelning och transkribering av intervjuer 

Samtliga intervjuer spelades in för att betydelsefulla begrepp eller uttryck inte skulle gå 

förlorade, vilket motiveras av att det är svårt att samtidigt lyssna och skriva under en intervju 

(jmf Lantz 2013: 77). En intervju bör vara en timme lång för att uppnå ett djup (Ryen 2011: 

52) och intervjuerna kom att variera mellan 45 minuter och 80 minuter. Även om en intervju 

är kortare kan innehållet ändå vara tillräckligt (Bryman 2011: 429) och samtliga intervjuer 

ansågs innefatta ett tillräckligt djup för uppsatsen. Samtliga intervjuer har valts att helt 

transkriberas ut, då det skiljde sig mellan respondenternas inställningar och åsikter kring 

social shopping i e-handeln. Detaljnivån på transkriberingarna beror delvis på hur materialet 

ska analyseras (Justesen & Mik-Meyer 2011: 48) och för att kunna identifiera övergripande 

teman värdesattes en hög detaljnivå.  

Urval av intervjurespondenter  

Ett målstyrt urval är en av de vanligaste urvalsteknikerna vid kvalitativa studier (Bryman 

2011: 434) och samtliga intervjurespondenter har aktivt valts ut från uppsatsförfattarnas 

kontaktnät. Respondenterna har utifrån inledande kontrollfrågor (Bilaga 4) angett sin ålder, att 

de ser shopping som en social aktivitet som tar sig uttryck i fysik butik samt att de främst 

använder e-handeln av nyttofunktionella skäl. Tjugo personer tillfrågades kontrollfrågorna 

och utifrån de svar som angavs konstaterades tio personer som relevanta för uppsatsen. Det är 

betydelsefullt att respondenterna besitter viss kunskap om det fenomen som skall studeras 

(Ryen 2011: 80) och därför kontaktades samtliga tjugo personer genom Facebook. På så sätt 

kunde deras användning av Facebook säkerställas. Syftet med detta urvalet var att förstå vad 

denna konsumentgrupp anser värdeskapande när de shoppar tillsammans i fysik butik.  

 
I en intervjustudie är det vanligt att hålla mellan fem och tjugofem intervjuer (Kvale & 

Brinkmann 2009: 130) och för denna uppsats har tio intervjuer genomförts, vilka var jämnt 

fördelade mellan könen. Hur många intervjuer som ska genomföras bör utgå från den 

teoretiska mättnadspunkten (Kvale & Brinkmann 2009: 129). Med anledning av de 

kontrollfrågor (Bilaga 4) som tillfrågats samtliga respondenter skapades en viss homogenitet i 

urvalet, vilket ofta gör att den teoretiska mättnadspunkten uppnås tidigare (Bryman 2011: 

436) och en heltäckande kunskap ansågs vara uppfylld efter tio intervjuer. 

Intervjurespondenterna presenteras i en översiktstabell i Bilaga 5 utifrån vad som ansetts som 

relevant för läsarens förståelse av det insamlade materialet. Eftersom allt material från varje 
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respondent har samlats in det datum som intervjun genomfördes (Bilaga 5) valdes det att inte 

referera till intervjuerna utöver vid direkta citat.  

Analysarbete av intervjumaterial 

Det finns få etablerade och allmänt accepterade metoder för att analysera kvalitativ data 

(Bryman 2011: 511) och för uppsatsens analysarbete har ett tillvägagångssätt använts som 

inspirerats av vad Bryman (2011) benämner som tematisk analys. Det är en analysmetod där 

tyngden ligger på vad som sägs i intervjuerna och inte hur det sägs (Bryman 2011: 527-528). 

Analysarbetet började med att samtliga transkriberingar arbetades igenom för att reducera 

datamängden och skapa en ordning i materialet. För att minska mängden av insamlat material 

är det viktigt att detta steg görs redan i början av analysarbetet (Ryen 2011: 106). Materialet 

tematiserades efter respondenternas tekniska acceptans, deras syn på shopping, vilka värden 

de upplevde i social shopping samt hur de är sociala på internet. Utifrån tematiseringen 

strukturerades det insamlade materialet i separata dokument med underteman.  

 

Kvalitativ data måste delas in efter relevanta teman för att kunna analyseras (Ryen 2011: 107) 

och därför var detta nästa steg i analysarbetet. Vissa delar av materialet tilldelades flera 

teman, vilket enligt Ryen (2011) kan göras för att öka antalet möjliga insikter som det 

empiriska materialet kan generera. Repetitioner, lokala kategorier, metaforer, saknad data 

samt likheter och skillnader (Bryman 2011: 529) var sådant som uppsatsens författare sökte 

efter vid tematiseringen av materialet. Under tematiseringen av empirin framkom det även att 

materialet från pilotintervjun var av stor vikt för uppsatsen och därför ansågs det viktigt att 

använda detta material trots att den till en början setts som en testintervju. En pilotintervju kan 

ingå i en uppsats så länge detta tas hänsyn till (Justesen & Mik-Meyer 2011: 50) och det är 

något som funnits i åtanke vid analysen av intervjun med Respondent 1. Eftersom en abduktiv 

ansats har varit utgångspunkt för uppsatsen har även analysarbetet präglats av ett samspel 

mellan det insamlade empiriska materialet och teorin. Tematiseringen av materialet låg till 

grund för de teorier och som slutligen fastställdes för att förstå det empiriska materialet.  

Netnografisk studie 

En netnografisk metod har valts för att samla empiriskt material som möjliggör en förståelse 

för hur konsumenters sociala behov tar sig uttryck i en virtuell konsumtionskontext. Metoden 

handlar om att söka förståelse för internet som artefakt, redskap och umgängesyta (Berg 2015: 

10). Netnografi handlar om att förstå det kulturella och sociala liv som konstrueras på, med 



	 11	

och i relation till internet (Berg 2015: 10) och går således i linje med en fenomenologisk 

epistemologi.  

Urval och genomförande av netnografisk studie 

Vid urvalet för den netnografiska studien har målet varit att studera användare som 

kombinerar sociala medier med sin e-handel. Detta ansågs medlemmarna i Facebookgruppen 

uppfylla och därför ansågs den relevant utifrån uppsatsen syfte samt den andra 

frågeställningen. Sammanhangets relevans anser Berg (2015) är ett grundläggande krav vid en 

netnografisk studie. Facebookgruppen har funnits i ungefär fyra månader och har i dagsläget 

drygt niohundra medlemmar, vilka är kvinnor i tjugoårsåldern som främst bor i 

Skåneregionen. I gruppen delar medlemmarna med sig av sådant som smink och 

skönhetsprodukter, kläder, inredning och olika typer av skönhetsbehandlingar. Det är också 

en icke-politiskt och en icke-religiös grupp. En första vetskap om Facebookgruppen uppstod 

genom Respondent 1 då hon under intervjun valde att berätta om sitt medlemskap i gruppen. 

Valet av detta virtuella sammanhang kan därför beskrivas som ett snöbollsurval, vilket 

handlar om att en kontakt leder till en annan (jmf Bryman 2011: 196, 434). Eftersom 

Respondent 1 möjliggjorde en kontakt med Facebookgruppens grundare kan hon ses som 

gatekeeper för uppsatsens författare. En sådan person ses som en nyckelperson som kan 

öppna dörrar under forskningsprocessen (Berg 2015: 91). Utöver Respondent 1 är det ingen 

av intervjurespondenterna som använder sociala medier i kombination med sin shopping. Hon 

är därför den enda respondent som ägnar sig åt social e-shopping enligt vad som definieras av 

Kang och Johnson (2013) och kan på så sätt ses som en länk mellan intervjurespondenterna 

och Facebookgruppens medlemmar. Därav har hon också givits en större plats i analysen, 

vilket motiveras av att hon som en länk kunnat tillföra intressanta perspektiv för uppsatsen 

både som intervjurespondent och som deltagare i Facebookgruppen.  

 
En grupp av mer aktiva medlemmar har identifierats i Facebookgrupen och dessa aktiva 

medlemmar står för den större delen av det sociala samspelet. En sådan grupp är viktig att 

identifiera då de kan ses som en kärna av aktörer som kommunicerar med varandra och har en 

viss regelbundenhet i sina uppdateringar (Berg 2015: 79, 90). Dessa aktiva medlemmar 

engagerar sig i konversationer som gör gruppen informationsrik och en heterogenitet i 

materialet har kunnat uppstå genom att de aktiva medlemmarna bidrar med olika perspektiv. 

För uppsatsens syfte ansågs det inte som lämpligt att aktivt delta i den studerade 

internetgemenskapen eftersom det uppfattades att detta skulle påverka de naturliga 
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interaktionerna och därför var det tillräckligt att enbart observera den virtuellt valda 

kontexten. Detta motiveras också av uppsatsens andra frågeställning som söker att förstå hur 

konsumenter interagerar med varandra då de ägnar sig åt social e-shopping. Att vara 

deltagande observatör kan i flera avseenden vara problematiskt då netnografin utgår från att 

en förståelse för ett sammanhang skapas genom att delta i detta (Berg 2015: 97) och är därför 

något som har hållits i åtanke trots valet att endast observera Facebookgruppen. En 

nätgemenskap existerar uteslutande online (Berg 2015: 68) och den observerade slutna 

Facebookgruppen kan ses som en sådan gemenskap.  

 

Vid insamling av materialet i Facebookgruppen har skärmdumpar tagits på inlägg som varit 

relevanta utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar. För att undvika ett överflöd av 

empiriskt material samt att det upplevs som spretigt är det viktigt med gränser för vad som 

ska studeras (Berg 2015: 70), varför tydliga riktlinjer för detta sattes upp. Vad som utgjorde 

urvalet av varje inlägg var att det fått tillräckligt mycket respons för att det ska ha uppstått en 

interaktion mellan medlemmarna och att de har handlat om produkter som krävt smakråd 

utifrån personliga preferenser. Totalt har skrämdumpar tagits på 36 stycken inlägg med totalt 

266 antal kommentarer. För att få en djupare förståelse för medlemmarnas aktivitet i 

Facebookgruppen postades ett inlägg där fyra frågor ställdes till dem (Bilaga 6).  

Analysarbete av netnografimaterial 

Den kommunikations- och interaktionsform som används i Facebookgruppen karaktäriseras 

av att inläggen gjorts med eftertanke och planläggning. Detta kan beskrivas som en asynkron 

form av kommunikation (Berg 2015: 92) och är något som har tagits i beaktning vid analysen 

för att förstå hur medlemmarna önskar framställa sina interaktioner med varandra. Varje 

digitalt sammanhang kräver former för klassificering (Berg 2015: 118) och i ett första stadie 

av analysarbetet gjordes en grov kategorisering av det insamlade materialet. En sådan 

sortering utgår från om materialet är socialt eller informativt (Berg 2015: 118) och det ansågs 

relevant att skilja på detta utifrån uppsatsens syfte för att identifiera de sociala aktiviteterna i 

materialet. I ett andra steg strukturerades det insamlade materialet ytterligare utifrån fem typer 

av inlägg som kunde urskiljas i Facebookgruppen. Dessa utgjorde inlägg som handlade om 

efterköpsrecenssioner, generella tips, personliga inlägg, råd om specifika produkter samt 

övriga inlägg. På så sätt har även analysarbetet av det netnografiska materialet inspirerats av 

en tematiska analysmetod (jmf Bryman 2011). På Facebook kan två personer agera i olika 

rum, med olika blickar på sig och med olika förväntningar på vad som är lämpligt att göra 
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eller skriva (Berg 2015: 82). Då utgångspunkten för analysen är tematisk har fokus varit på 

vad medlemmarna skriver och det har inte ansetts betydande för analysen hur medlemmarnas 

omgivning har påverkat dem i deras aktivitet i gruppen. Dessutom har inlägg där Respondent 

1 varit aktiv ansetts som betydelsefulla att samla in för att kunna studera hennes aktivitet i 

Facebookgruppen, i relation till hur hon pratar om sin sociala shopping i intervjun. 

 
Netnografiskt insamlat material kräver eftertanke (Berg 2011: 120) och vid analysarbetet av 

det kategoriserade materialet eftersträvades att förstå inläggen. Det handlar om att använda 

utgångspunkter och perspektiv för att skapa ordning (Berg 2011: 120) och förförståelsen av 

social e-shopping har varit av betydelse. Analysen av de insamlade Facebookinläggen utgick 

således från gruppens kulturella koder vilka påverkar sättet de kommunicera med varandra, 

interaktionsmönster mellan olika medlemmar och hur de använder olika emojies för att 

förstärka sina uttryck. Hur symboliska uttryck ska förstås är beroende av sammanhanget då 

det inte finns tydliga riktlinjer för detta (Berg 2011: 120), dock ansågs det viktigt att analysera 

användandet av dessa då medlemmarna ofta uttrycker sig genom olika emojies.  Det är enligt 

Berg (2015) viktigt att studera avvikelser i det netnografiska materialet och för att kunna 

förstå den rådande kulturen i Facebookgruppen har det setts som betydelsefullt att analysera 

vad som inte sägs i konversationerna. Internet är komplext och kan leda till olika former av 

material som text och bild som ofta kräver olika analystekniker (Berg 2015: 177). Fokus för 

analysen av det material som samlats in har dock varit på den textade kommunikationen i 

inläggen och en bildanalys har därför ansetts utanför uppsatsens syfte.  

Etiska överväganden  

Etiska överväganden i samband med uppsatsen har ansetts betydelsefullt, vilket enligt May 

(2011) är viktigt för att ta hänsyn till de individer som berörs. I enlighet med de etiska 

principer som gäller för svensk forskning (Bryman 2011: 131-132) har informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet tagits i beaktning vid både 

intervjuer och netnografisk studie. Inför intervjuerna delgavs respondenterna information i 

enlighet med dessa krav och för att möjliggöra anonymiteten har det utformats en 

kodningslista som särskiljer de olika respondenterna i analysen. I denna lista är respondent 

nummer 1 till 5 kvinnor och 6 till 10 är män (Bilaga 5). I enlighet med konfidentialitetskravet 

(Bryman 2011: 132; Kvale & Brinkmann 2009: 203) har respondenternas personuppgifter 

endast varit tillgängliga för uppsatsens författare.  
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Inför den netnografiska studien tillfrågades Facebookgruppens administratör för att få 

tillåtelse att göra observationer av gruppen. Etiska överväganden vid studier på internet 

försvåras på grund av svårigheten att urskilja om information är publik eller ej (Silverman 

2014: 159) och därför postades också ett inlägg för att informera medlemmarna om studiens 

syfte samt utlova anonymitet. Detta inlägg besvarades och fick endast positiva gensvar, dock 

har ett antal nya medlemmar tillkommit i gruppen under tiden för studien. Frågan om 

samtycke kan försvåras när sammansättningen av en virtuell grupp förändras under studiens 

gång (May 2011: 81) eller när historiskt material studeras (Berg 2015: 81). Trots att det inte 

går att försäkra att samtliga personer tagit del av inlägget anses användarna inte ha blivit 

utsatta för någon risk i samband med studien. Kravet på samtycke måste uppfyllas när risken 

med studien anses större än vardagliga risker (Bryman 2011: 135) och eftersom de ämnen 

som diskuteras i Facebookgruppen är av vardaglig karaktär har en tillräcklig grad av 

samtycke bedömts vara uppfylld. För att kunna behandla användarna anonymt har också 

samtliga namn där för- och efternamn framgår och profilbilder censurerats bort. De bilder i 

Facebookinläggen där medlemmarna själv var med ansågs inte kunna censureras på ett sätt 

där anonymiteten kunde säkerställas, varför dessa bilder inte tagits med i bilagorna.  

Reliabilitet och validitet  

Syftet med uppsatsen har inte varit att söka generaliserbara svar, vilket överensstämmer med 

en fenomenologisk tolkande utgångspunkt (Justesen & Mik-Meyer 2011: 39). Extern validitet 

(Bryman 2011: 352) är således något som inte varit nödvändigt att uppfylla och därför har det 

istället strävats efter analytisk generaliserbarhet. Det handlar om att resultatet skulle kunna 

vara vägledande för liknande situationer (Justesen & Mik-Meyer 2011: 39) och är något 

uppsatsen också anses uppfylla. Även en intern validitet (Bryman 2011: 352) upplevs ha nåtts 

i den netnografiska studien genom att författarna har haft en tillräckligt delaktighet och 

närvaro i Facebookgruppen. En långvarig närvaro i ett sammanhang möjliggör en god 

överensstämmelse mellan observation och teori (Bryman 2011: 352) och netnografiska 

studien har pågått under fem veckor. I detta fall har det ansetts som en tillräckligt lång tid, 

vilket motiveras av det kontinuerligt uppdaterade flödet som sker i Facebookgruppen. Då 

syftet varit analytisk generaliserbarhet har det inte ansetts påverka studien att endast ett 

mindre antal medlemmarna i Facebookgruppen varit aktiva under studien. Intern reliabilitet 

(Bryman 2011: 352) anses ha uppnåtts i de båda metoderna genom de tydliga riktlinjer som 

legat till grund för vad som ska samlas in samt hur materialet ska tolkas. Det är omöjligt att 
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frysa en social miljö och de förutsättningar som där råder (Bryman 2011: 352) och därför har 

inte en extern reliabilitet varken eftersträvats eller uppnåtts.  

Kritiska reflektioner kring uppsatsarbetet 

Reflektioner kring intervjuer 

Under de första intervjuerna upplevdes respondenterna ha svårt att föreställa sig på vilka sätt 

konsumenter kan vara sociala i e-handeln. Det kunde dock förstås att de ändå upplevt 

liknande aktiviteter i sin vardag men inte reflekterat över det som social e-shopping. Därför 

kompletterades intervjuguiden med den definition av social e-shopping som används av Kang 

och Johnson (2013). Detta motiverades av att förförståelsen av social e-shopping var viktig 

även för respondenterna. Då tidigare forskning främst har studerat kvinnors sociala e-

shopping (Dennis et al. 2010) bestämdes det i ett inledande skede av uppsatsarbetet att det var 

av relevans att studera både män och kvinnors sociala shopping för att komplettera denna 

tidigare forskning. Det framkom skillnader i hur intervjurespondenterna beskriver deras 

sociala shopping och hur de såg på det som ett vardagligt samtalsämne. Dessa skillnader i 

materialet visade sig dock bero på respondenternas personlighet snarare än kön och därför 

ansågs det inte som en problematik att Facebookgruppen endast har kvinnliga medlemmar.  

Reflektioner kring netnografisk studie 

Mycket kritiska reflektioner har kretsat kring den netnografiska insamlingen av empiri, vilket 

kan förklaras av att netnografi som metod är relativt nytt (Berg 2015). En utmaning var att 

finna och få tillträde till ett flöde som var relevant att studera utifrån uppsatsens syfte. Detta 

eftersom att information som människor delar på internet ofta finns på stora men isolerade 

hemsidor (Berg 2015: 12) och det var först efter tre veckor författarna fick tillträde till 

Facebookgruppen. Det är även vanligt att netnografiska studier lätt genererar stora mängder 

material delvis på grund av att delar av det sociala samspelet automatiskt blir transkriberat 

(Berg 2015: 118 & 123). Detta har i samspel med att det i den använda litteraturen inte 

specificerat några tydliga riktlinjer för empirisk mättnad bidrog till att det var problematiskt 

att avgöra när denna var uppnådd. De kategoriseringar som gjordes i analysprocessen 

underlättade dock uppfattningen om när den teoretiska mättnaden av materialet var uppnådd.  

 
Vid urval i kvalitativa studier kan det vara betydelsefullt att reflektera över variabler som 

ålder och kön (Ryen 2011: 78). Den grupp konsumenter som e-handlar mest i Sverige idag är 
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mellan 18 och 29 år (PostNord, Svensk Digital Handel & HUI Research 2015: 16) och har 

därför utgjort riktlinjer för urvalet av intervjurespondenter. Det har dock varit svårt att 

säkerställa åldern hos Facebookgruppens medlemmar och den lägre åldersgräns på 20 år är 

således den enda riktlinje som kunnat användas för att bedöma medlemmarnas ålder. 

Eftersom de aktiva medlemmarna i Facebookgruppen är de som främst har studerats har det 

ansetts som tillräckligt att endast säkerställa deras ålder, varav ingen var äldre än 29 år.  

Teori 
Consumer Culture Theory 

Meningsskapande aktiviteter 

Begreppet kultur beskriver ett kollektivt tankesätt som delas av människor och på så sätt 

skiljer dem från andra (Richard & Habibi 2016: 1106). Consumer culture theory (CCT) är en 

samling av teoretiska perspektiv som fokuserar på dynamiska relationer mellan 

marknadsplats, konsumenters handling och kulturell mening samt hur dessa formar 

människors identiteter och erfarenheter (Arnould & Thompson 2005: 868). En vanlig syn 

inom dessa teoretiska perspektiv är att sådan mening skapas i eller uppstår ur interaktioner 

mellan människor i olika sammanhang. Mening är kontextuellt och eftersom teoretiker inom 

CCT söker en helhetsförståelse för konsumentens beteende studerar de därför konsumenten i 

relation till dess sammanhang (Bäckström 2013: 68, 76-77). CCT ser således på kultur som 

något som är socialt konstruerat och menar att kultur uppstår genom mönster av mening, 

erfarenheter och handlingar (Arnould & Thompson 2005: 868-869).  

 
Enligt CCT bildas kulturen av hur olika objekt som butiksmiljöer och materiella varor 

tillskrivs symbolisk mening (Arnould & Thompson 2005: 871), där det som upplevs 

meningsfullt skapar ett värde som går utöver användarvärdet (Bäckström 2013: 44). Mening 

kan också tillskrivas exempelvis produkter, ord eller beteenden och dessa kan därför ses som 

meningsbärare. Meningen uppstår genom hur individer tolkar och agerar i förhållande till 

dessa meningsbärare och på så sätt tillskrivs olika ting olika mening. Individens handlingar 

baseras på hur den upplever olika objekt eller olika meningsbärare som meningsfulla och de 

kan uppfattas på olika sätt för olika individer (Bäckström 2013: 76-77).  
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Identitet och konsumtion 

Olika butiksmiljöer kan också vara bidragande till hur individen skapar mening. Hur 

individen förstår och tolkar butiksmiljön påverkar sedan hur dess handlingar tar sig uttryck 

(Bäckström 2013: 69-70). Genom individens handlingar omvandlas och omarbetas denna 

mening och individer kan genom sin konsumtion ge uttryck för vem de är (Arnould & 

Thompson 2005: 871). Konsumtionens koppling till identitet och livsstil baseras på att 

konsumtionsbeteenden ofta förknippas med individens identitetsroll. Människor konsumerar 

utifrån vad de anser överensstämmer med vem de är och på så sätt kan konsumtionsbeteenden 

upplevas som styrda av olika normer i samhället. Produkter kan således fungera som 

symboler för en konsuments attityd och livsstil (Tauber 1972: 47) och med hjälp av produkter 

som finns på marknaden kan konsumenten konstruera den egna identiteten (Arnould & 

Thompson 2005: 871). Konsumenter kan genom sin konsumtion anpassa sig till olika 

situationer, då olika objekt möjliggör för konsumenten att anpassa sig till olika sammanhang. 

Ett sådant sammanhang kan till exempel vara relaterat till en viss aktivitet eller ett intresse 

som konsumenten ägnar sig åt (Holt 1995: 6, 14).  

 
CCT berör också skapandet av kollektiva identiteter som skapas då människor producerar 

olika konsumtionskulturer, som baseras på att konsumenter med liknande intressen upplever 

känslor av gemenskap med varandra (Arnould & Thompson 2005: 873). Konsumtion kan 

motiveras av att den möjliggör möten mellan likasinnade konsumenter och shopping som en 

social aktivitet utgör ett av flera betydelsefulla motiv till varför människor ägnar sig åt 

shopping (Tauber 1972: 47-48). Konsumtionsaktiviteter bildar gemenskaper som baseras på 

sådant som till exempel delad tro, mening, sociala aktiviteter och statussystem (Arnould & 

Thompson 2005: 874). Status är förknippat med hur objekt signalerar tillhörighet till en viss 

grupp och vissa värderingar (Jonsson, Stoppendahl & Sundström 2015: 85) och människors 

önskan att tillhöra en viss social grupp eller att uppnå status kan utgöra ytterligare 

motivationsfaktorer till konsumtion (Tauber 1972: 47-48).  

 
Konsumtionskulturen utgör ramar för konsumentens handlingar, känslor och tankar och kan 

påverka konsumenters beteendemönster (Arnould & Thompson 2005: 869). Konsumtion kan 

motiveras av sociala eller personliga motiv och målet med shoppingen kan antingen vara 

relaterade till köpet i sig eller till den tillfredsställelse som själva aktiviteten innebär. En sådan 

tillfredsställelse kan uppfyllas då konsumenten söker förströelse genom exempelvis 

fönstershopping och motiveras av en kravlös nöjesaktivitet. Genom den gemensamma 
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aktivitet som uppstår när konsumenter provar produkter tillsammans kan de också bli 

stimulerade sinnesmässigt (Tauber 1972: 46-47). Vid sådan nöjesshopping är det vanligt att 

konsumenten medvetet utvärderar sina val baserat på hur väl det överensstämmer med den 

egna eller önskade identiteten (Bäckström 2013: 238-239). Konsumentens identitetsskapande 

med hjälp av olika meningsbärare är således en betydande del av konsumentkulturen och 

därmed för att kunna förstå konsumentens sociala shopping i butiken. För att förstå hur 

konsumenter interagerar med varandra i social e-shopping kommer det i det följande avsnittet 

att redogöras för hur konsumenter skapar sin identitet på internet samt vad som motiverar 

konsumenten att delta i internetbaserade gemenskaper tillsammans med andra.   

Internetbaserade konsumtionsgemenskaper 

Digitala identiteter 

Internets framväxt har möjliggjort för konsumenter att konstruera digitala framställningar av 

sig själva (Schau & Gilly 2003: 385) som förmedlas genom att de observeras av andra 

människor på internet. Det är då vanligt att konsumenten försöker skapa en digital likhet 

genom att publicera sådant som refererar till de idéer och värderingar som den vill bli 

sammankopplad med. Således överväger konsumenten ofta vilket innehåll den publicerar och 

varumärken utvärderas utifrån dess symboliska mening innan det kommuniceras ut digitalt. 

Genom internet kan konsumenten framställa sig på ett sätt som skiljer sig mot en icke-digital 

kontext, där framställningen begränsas till de människor som finns i konsumentens omgivning 

(Schau & Gilly 2003: 399-400). 

Värden i internetbaserade gemenskaper 

En internetbaserad gemenskap kan definieras som en social grupp som uppstår på nätet när 

människor driver publika diskussioner tillräckligt länge, med tillräckligt mycket mänsklig 

känsla, för att forma nät av personliga relationer på internet (Rheingold 1993 i Seraj 2012: 

210). Sådana internetbaserade gemenskaper kan exempelvis skapas på sociala medier där 

medlemmar kan dela gemensamma intressen, aktiviteter, erfarenheter och information med 

varandra (Hajli 2015: 184). Tre faktorer som har visat sig vara betydande för att medlemmar 

ska motiveras till att delta i internetbaserade gemenskaper är huruvida de anser att 

gemenskapen tillför intellektuellt, socialt och kulturellt värde (Seraj 2012: 220).  
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Det intellektuella värdet baseras på att användare bidrar med och erhåller kunskap från 

gemenskapen samt att innehållet som genereras av andra användare uppfattas vara av god 

kvalitet. Genom att människors olika kunskap blandas kan innehållet blir mer trovärdigt och 

det är dels innehållet och dels den process där innehållet utformas som är av värde för 

användaren (Seraj 2012: 213). Det sociala värdet baseras på människors motivation att 

sammankopplas med andra människor och syftar till att gemenskapen ska utgöra en interaktiv 

miljö där människor är delaktiga. När relationer mellan medlemmar på en internetbaserad 

gemenskap utvecklas skapas också en lojalitet gentemot gemenskapen. Det är denna lojalitet 

som skapar interaktiviteten och således också det som utgör grunden för att det sociala värdet 

ska uppfyllas. Det kulturella värdet rör slutligen gemenskapens kultur. De värden, normer och 

regler som kännetecknar kulturen upprätthålls genom det sätt medlemmar delar information 

med varandra. Kunskapsutbytet samt att medlemmar berättar om sina känslor och upplevelser 

är således betydande för att det ska uppstå ett kulturellt värde (Seraj 2012: 217).  

 

När alla dessa tre värden uppfylls skapas ett ömsesidigt beroende mellan medlemmarna och 

dess gemenskap, då medskapandet är avgörande för att gemenskapen ska existera. 

Medlemmarna är på så sätt med och skapar, interagerar och skyddar gemenskapens kultur 

(Seraj 2012: 220). Även om en internetbaserad gemenskap utvecklas kring ett visst ämne är 

det således de mellanmänskliga aktiviteterna som utgör gemenskapen. Då uppstår värdet 

genom en interaktion mellan människor, där det är själva medskapandet i handlingen som ses 

som värdebärande (Hartmann, Wiertz & Arnould 2015: 320, 322). I det följande kommer 

teorin om människans acceptans gentemot teknik att redogöras, för att möjliggöra en 

förståelse för relationen mellan teknisk acceptans och konsumentens benägenhet att 

nöjesshoppa i en virtuell miljö där de integrerar med andra människor.  

Technology Acceptance Model  

Teknisk acceptans 

Utvecklingen av kommunikationsteknik har haft en signifikant inverkan på vem människor 

interagerar med och på vilka sätt. Hundratals miljoner av internetanvändare har skapat nya 

sociala situationer och kommunikationsbeteenden. Därför har kommunikation via olika 

tekniska enheter som datorer och telefoner kommit att bli en väsentlig del av människors liv 

(Kock 2004: 327). Människors benägenhet att använda sådan teknik kan baseras på olika 

faktorer (Davis 1989: 323). Technology Acceptance Model (TAM) utvecklades av F. Davis 
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(1989) för att försöka förklara vad som bidrar till människors acceptans av datoriserad 

informationsteknik. TAM tar upp två faktorer som är speciellt viktiga för människors 

acceptans av teknik. Dessa faktorer är funktionalitet och enkelhet, vilket innebär att människor 

antas vara mer benägna att använda informationsteknik om tekniken uppfattas som användbar 

och lättanvänd (Davis 1989: 323). Av dessa två faktorer är funktionalitet överordnad enkelhet 

vid människors motivation att använda tekniken. Det betyder att användare främst motiveras 

av att använda tekniken baserat på de funktioner som den möjliggör, snarare än hur lättanvänd 

den anses vara. Därav kan användare acceptera vissa svårigheter för att uppnå funktioner som 

är särskilt viktiga för dem (Davis 1989: 333-334).  

Teknisk acceptans gentemot hemsidor 

TAM har utvecklats för att appliceras på en organisationell kontext och kan också användas 

för att förklara konsumtionsbeteenden på internet, eftersom konsumentens interaktion då 

främst sker via en hemsida (Chiu, Chang, Cheng & Fang 2009: 762). Med anledning av att 

individen använder tekniken frivilligt i dessa sammanhang har en ytterligare faktor upplevd 

lekfullhet lagts till i modellen (Moon & Kim 2001: 217-218). Den upplevda lekfullheten 

skiljer sig från egenskapen lekfull och beskriver ett tillfälligt tillstånd som kan uppstå i en viss 

situation. Detta tillstånd kännetecknas av koncentration, vilket innebär att individen är 

fokuserad på aktiviteten den utför och uppslukas av det sammanhang den verkar i. Den ägnar 

sin uppmärksamhet till de interaktioner som uppstår på hemsidan och utvecklar samtidigt 

känslor av nyfikenhet gentemot de tekniska funktionerna. Användaren kan således anse det 

spännande och stimuleras av olika funktioner som möjliggör för den att uppnå kunskap och 

kompetens genom hemsidan. När tillståndet av upplevd lekfullhet uppnås motiveras individen 

av den glädje och tillfredsställelse som interaktionen uppfyller, snarare än de yttre 

belöningarna som hemsidan kan tillföra. Dessa olika dimensioner är dock inte relaterade till 

varandra och en situation där en eller ett par av dimensioner uppfylls kan inte helt förklara 

den totala upplevelsen av lekfullhet (Moon & Kim 2001: 219-220). När TAM anpassas till 

dessa frivilliga kontexter är således de två ursprungliga faktorerna funktionalitet och enkelhet 

samt den upplevda lekfullheten av betydelse för att förstå användarens attityd gentemot 

hemsidan. Då användarens attityd är positiv påverkas även dess intentioner att använda 

tekniken (Moon & Kim 2001: 227-228). 
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Teknisk acceptans gentemot e-handeln 

Även om TAM kan förklara konsumtionsbeteende på internet är det dock av betydelse att 

skilja på att enbart användning av en hemsida och att göra inköp eller återköp i en e-

handelskontext. För att modellen ska kunna användas till att beskriva e-handelsshopping 

krävs därför att den ytterligare kompletteras med faktorerna förtroende och e-servicekvalitet 

(Chiu et al. 2009). Förtroende kan beskrivas som förtroendegivarens förväntningar på att 

förtroendetagaren kommer hålla de löften som utlovats (Castaldo, Perrini, Misani & Tencati 

2008: 6). Detta är en viktig faktor då konsumenter ibland kan uppfatta e-handeln som osäker 

och riskfylld med anledning av den informationasymmetri som finns mellan konsumenten och 

e-handelsaktören (Chiu et al. 2009: 762-763). En sådan risk kan förklara varför konsumenter 

tenderar att söka information och åsikter från andra användare, då det är ett sätt att minska 

risken samt att öka sannolikheten till att göra bra produktval (Kang & Johnson 2015: 694). 

Två aspekter av en sådan informationsasymmetri är att e-handelsaktörens identitet ibland är 

okänd och att produktinformationen kan vara förvrängd. För att reducera osäkerheten är 

således konsumentens upplevda förtroende gentemot e-handeln viktig och det kan bland annat 

öka genom att konsumenten känner igen hemsidan eller företaget (Chiu et al. 2009: 762-764).  

 

Konsumentens uppfattning av servicekvalitet kan generellt definieras som hur väl dess 

förväntningar upplevs som infriade av företaget. Detta gäller även för e-handeln, där specifikt 

fyra faktorer utgör uppfattningen av kvaliteten. Den första faktorn effektivitet är likvärdig med 

faktorn enkelhet, uppfyllande syftar till företagets möjlighet att tillgodose konsumentens 

beställningar, sysstemtillgänglighet handlar om de tekniska funktionerna av hemsidan och den 

sista faktorn sekretess avser känslan av säkerhet kring person- och kredituppgifter (Chiu et al. 

2009: 764-767). En e-handelssida som erbjuder hög e-servicekvalitet kan öka konsumentens 

förtroende för hemsidan och indirekt påverka dess återköpsintentioner (Chiu et al. 2009: 776). 

Benägenhet att använda teknik för social e-shopping 

Konsumentens tendens att använda teknik i samband med shopping påverkas också av andra 

faktorer. Konsumentens personlighet, dess öppenhet gentemot upplevelser, dess materiella 

behov samt dess önskan till stimulans har visat sig vara betydande faktorer för användningen 

av teknik och således också för konsumentens engagemang i social e-shopping. Konsumenter 

kan motiveras till att använda social e-shopping antingen för att uppnå social tillfredsställelse 

eller för att söka information och båda dessa syften är av betydelse för att förstå 
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konsumentens beteende. De konsumenter som drivs av syftet att socialisera sig med andra är 

dock de konsumenter som främst tenderar att ägna sig åt aktiviteten social e-shopping (Kang 

& Johnson 2015: 691-694).  

 
Konsumenter som använder sociala medier i sin shopping har högre förtroende för 

information som de erhåller från vänner än från företag. Av den anledningen motiveras de 

ofta att söka information via forum och använder då informationen som underlag i sina 

köpbeslut (Kang & Johnson 2013: 66). Om användarna i forumet upplever sig ha en liknande 

smak som de övriga användarna kan de känna en högre tillfredsställelse, eftersom de då 

upplever de andra användarna som bra smakråd och att de ofta bekräftar de val de gör i sin 

konsumtion. Användarna blir även mer benägna att dela och söka information genom dessa 

sidor om det forum som används för social e-shopping består av en homogen grupp 

användare. Facebook är i en utvecklingsfas och kan inte fullt ut tillgodose de båda motiven 

för social e-shopping (Kang & Johnson 2015: 698-699). Trots detta är det sannolikt att 

konsumenter som söker andras åsikter i sin shopping via sådana sociala medier också 

använder dessa sidor i sin sociala e-shopping (Kang & Johnson 2015: 694). För att möjliggöra 

en förståelse för varför vissa konsumenter kan uppleva sociala shoppingsammanhang på 

internet kommer det nedan att redogöras för social presence theory. Detta för att förstå vad 

som skapar en känsla av social närvaro av andra människor på internet. 

Social Presence Theory 

Social närvaro av andra människor 

Enligt Kim, Suh & Lee (2013) kan konsumenter värdesätta sociala relationer även när de e-

handlar och 90 procent av de kunder som shoppar via e-handeln föredrar en mellanmänsklig 

interaktion snarare än att integrera enbart med automatiserad teknik. Med anledning av detta 

kan den sociala dimensionen anses som vital för en e-handelssidans framgång (Kim, Suh & 

Lee 2013: 169) och enligt Kock (2005) är det viktigt att elektroniska kommunikationsmedier 

anpassas för att efterlikna den kommunikation som sker ansikte mot ansikte. Social presence 

theory utvecklades år 1976 av J. Short, E. Williams och B. Christie i boken The social 

psychology of telecommunication och refererar till känslan av att vara socialt närvarande med 

människor som befinner sig på andra platser. Den sociala närvaron kan beskrivas utifrån ett 

medies personliga kvalitet och syftar till hur användaren upplever den personliga 

interaktionen genom mediet. Graden av social närvaro påverkar därav interaktionen mellan de 
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individer som önskar kommunicera med varandra och beroende på vilket medie de väljer för 

sin kommunikation kommer tydligheten i hur de olika parterna uppfattar varandra att variera 

(Sallnäs, Rassmus-Gröhn & Sjöström 2000: 462-463). Enligt Kock (2004; 2005) är den 

kommunikation som sker ansikte mot ansikte mest effektiv för att minska tvetydigheter, då en 

sådan kommunikation är mest naturlig. När människor kan interagera med varandra genom 

naturlig kommunikation uppfattas den sociala närvaron som starkast till skillnad från 

textbaserad kommunikation som utgör den lägsta graden av social närvaro (Kock 2004: 328; 

Kock 2005: 121).  

 

I situationer då människor genomför en aktivitet och inte kan vara synkroniserade eller 

uppfatta varandras ansiktsuttryck blir resultatet ofta sämre (Kock 2004: 327; Kock 2005: 

120). Den sociala närvaron ökar när mediet möjliggör för individer att uppfatta exempelvis 

tonläge, gester, ansiktsuttryck, utseende eller andra icke-verbala uttryck. När dessa 

interaktioner möjliggörs kan mediet uppfattas som socialt, ödmjukt, känslosamt, personligt 

och intimt då det används för att interagera med andra människor (Sallnäs, Rassmus-Gröhn & 

Sjöström 2000: 462-463). Den sociala närvaron motsvarar den naturliga relationen av samspel 

mellan konsumenter och exemplifierar på så sätt en känsla av intimitet (Zhu, Benbasat & 

Jiang 2010: 873). 

Faktorer som skapar social närvaro 

Forskningen om social närvaro har utvecklas över tid och idag beskrivs det som den grad 

individer representerar sig själva samt upplever närvaron av andra i digitala kontexter. 

Människor omskapar kontinuerligt känslan av social närvaro då de digitalt samverkar och 

deltar i konversationer med andra (Oztok, Zingaro, Makos, Brett & Hewitt 2015: 20). Den 

sociala närvaron kan definieras genom de tre faktorerna samtida närvaro, psykologisk 

involvering och beteendemässigt engagemang. Den samtida närvaron kan beskrivas som den 

grad av erkännandet av närvaro från andra användare och är den mest grundläggande av de tre 

faktorerna (Kim, Suh & Lee 2013: 171). Denna samtida närvaron berör dels huruvida 

gestaltandet av den andre personen upplevs tillgänglig för användaren och dels den 

ömsesidiga medvetenheten mellan användarna. Utöver känslan av att befinna sig på samma 

plats är således också den uppmärksamhet som användarna ger varandra av betydelse. Denna 

uppmärksamhet bygger på att användarna kan observera varandras medvetande och att de 

reagerar på varandras handlingar (Biocca, Harms & Burgoon 2003: 462-463).  
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Psykologisk involvering är den andra faktorn och innebär att den andra personen uppfattas 

vara mentalt närvarande i interaktionen som sker via mediet. Definitionen av psykologisk 

involvering har varierat i forskningen och en av de beskrivningar som tar hänsyn till att 

sociala interaktioner ofta pågår under en längre tid menar att det skall finnas en känsla av 

ömsesidig förståelse mellan de parter som interagerar med varandra (Biocca, Harms & 

Burgoon 2003: 463-464). Den psykologiska involveringen handlar således om att användarna 

uppfattar att de båda parterna förstår varandras avsikter och tankar. Genom att fokusera på 

den andra personens emotionella tillstånd kan förutsättningarna för att förstå den andra parten 

öka (Kim, Suh & Lee 2013: 171). Denna ömsesidiga förståelse utvecklas under den tid som 

interaktionen pågår och är därav föränderlig. Det är dock möjligt att endast en av parterna 

uppfattar att det finns en psykologisk involvering och den andra parten kan då ha en annan 

bild av interaktionen (Biocca, Harms & Burgoon 2003: 463-464). 

 
Den sista faktorn, beteendemässigt engagemang, syftar till graden av ömsesidigt beroende, 

koppling och gensvar som den betraktande parten upplever sig få av den andra parten (Kim, 

Suh & Lee 2013: 171). Denna faktor är den senast tillkommande faktorn i teorier om social 

närvaro och kan skapas genom sådant som ögonkontakt, icke-verbal reflektion och turtagande 

(Biocca, Harms & Burgoon 2003: 465). Egenskaperna hos dagens kommunikationsmedier 

undertrycker många av de element som finns i kommunikation som sker ansikte mot ansikte 

och därmed är tekniken inte anpassa för hur människan evolutionärt har utvecklats för att 

kommunicera (Kock 2015: 120-121). Med anledning av att forskningen tidigare har utgått 

från mindre avancerad media där graden av beteendemässigt engagemang ofta varit relativt 

konstant har faktorn tidigare inte fått något stort utrymme i teorin. I samband med 

utvecklingen av uppslukande miljöer, datorspel och virtual reality-teknik har dock fler 

potentiella kanaler skapats för interaktioner med ett beteendemässigt engagemang (Biocca, 

Harms & Burgoon 2003: 465). Dessa tre faktorer är de som skapar den sociala närvaron 

(Kim, Suh & Lee 2013: 171). Det har dock ändå påvisats att användare kan uppfatta en 

givande interaktion även i asynkrona diskussionsforum samt i sociala medier, där tekniska 

funktioner annars kan uppfattas som begränsande för kommunikation (Kock 2005: 118). 

Tillämpning av teorierna 

I den följande kommer meningsbärande objekt och handlingar att urskiljas med hjälp av CCT 

i respondenternas sociala shopping, för att förstå hur de interagerar och vilka värden som 

uppstår under denna aktivitet. Därefter kommer teorin om internetbaserade 
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konsumtionsgemenskaper att tillämpas i relation till Facebookgruppen, för att förstå hur 

konsumenter kan engagera sig i social e-shopping. Genom att tillämpa dessa två teorier kan 

likheter och skillnader för social shopping mellan de båda handelskanalerna förstås. Med 

hjälp av TAM kan en förståelse att möjliggöras om vad som gör att dessa likheter och 

skillnader finns och varför de upplever de sociala värdena på olika sätt. För att vidare kunna 

identifiera vilka faktorer som motiverar konsumenter till social e-shopping, kommer slutligen 

social presence theory att tillämpas. Teorin används för att förstå vad som krävs för att 

intervjuerrespondenterna ska vilja ägna sig åt social e-shopping.  

Analys  
Det sociala sammanhanget i nöjesshopping 

Den sociala shoppingen 

 
Hej tjejer jag behöver lite hjälp! Ska ha min muslimska vigsel snart där jag ska bära en traditionell 
algerisk klänning. Vill att så många som möjliga (sic) hjälper mig och välja vilken av de följande 
två klänningarna jag ska bära på min speciella dag !"#. /---/ (Bilaga 7). 

 
Citatet exemplifierar hur konsumenter kan vara sociala med varandra i en sluten grupp på 

Facebook. Användaren postade tillsammans med inlägget bilder på sig själv iklädd två 

alternativa bröllopsklänningar. Inom ett dygn hade över 80 medlemmar i Facebookgruppen 

engagerat sig i konversationen och bidragit med uppmuntrande komplimanger och smakråd 

till användaren. Den aktivitet som kan urskiljas i Facebookgruppen är ett exempel på social e-

shopping (jmf Dennis et al. 2010; jmf Kang & Johnson 2013). Användaren som postade 

inlägget besvarade samtliga kommentarer och visade således ett stort engagemang tillbaka. 

Många av användarnas kommentarer leder vidare till fortsatta konversationer i 

kommentarfältet. Konsumenter med liknande intressen kan uppleva känslor av gemenskap 

med varandra (Arnould & Thompson 2005: 873), vilket kan förklara det beteende som leder 

till en samverkan mellan Facebookgruppen användare. Detta beteende kan förstås av att den 

digitala utvecklingen har bidragit till ett förändrat konsumentbeteende i e-handeln, där 

konsumenten söker nya typer av sociala sammanhang (jmf Kock 2004: 327).   

 
Den sociala interaktionen beskrivs av samtliga respondenter som en viktig del när de shoppar 

i butik. Respondent 8 beskriver det som mysigt att gå runt i affärer och att socialisera sig med 

människor på stan. Respondent 4 menar vidare att hon aldrig skulle nöjesshoppa ensam 
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eftersom det anses viktigt att kunna få åsikter och tankar av sitt shoppingsällskap. Detta 

beteende skulle kunna förstås av att de drivs av vad Tauber (1972) beskriver som sociala 

motiv till shopping. Karaktärsdragen av en kravlös nöjesshopping (Tauber 1972: 47) kan på 

så sätt tydliggöras genom respondenternas beskrivningar av hur de upplever en shoppingtur. 

Respondent 5 lyfter detta och menar att: 
 
/.../ shopping ser jag mer som ett nöjesord. Att shopping är någonting man gör för att det är kul. 
Annars är det ju mer att man bara inhandlar någonting (Intervju Respondent 5 2016-04-29). 

 
Shopping kan antingen vara relaterat till köpet i sig eller till den tillfredsställelse som själva 

shoppingaktiviteten ger konsumenten (Tauber 1972: 46-47) och utifrån citatet kan det tolkas 

att det är själva shoppingaktiviteten som skapar en tillfredsställes hos Respondent 5. Hon 

beskriver nöjesshopping som en trevlig stund där hon tillsammans med sitt sällskap kan ha 

roligt, samtala under tiden de tittar på saker, få smakråd samt inspiration av andras stilar 

eller bara gå ut bland människor. Vem människor interagerar med och hur har förändrats på 

grund av utveckling av tekniska kommunikationsenheter (Kock 2004: 327). Detta kan 

urskiljas i den aktivitet som sker i Facebookgruppen där medlemmarna kan engagera sig i 

konversationer med hundratals användare. Den sociala shoppingen har länge varit ett motiv 

för konsumenter i deras shopping (Tauber 1972), varför det kan antas att det beteende som 

visats i det inledande citatet har uppstått i konsumenters inställning till shopping som en 

social aktivitet. På så sätt kan ett beteende där konsumenter söker social shopping även i nya 

digitala sammanhang förklaras av att det alltid har varit en viktig del i människors shopping.  

Sällskapets betydelse för identitetsskapandet i social shopping 

Respondent 6 menar att det är viktigt att gå tillsammans med ett shoppingsällskap som genom 

smakråd underlättar för honom att göra rätt köp. Det är vanligt att konsumenter utvärderar 

sina val enligt vem de är eller vill uppfattas som (Bäckström 2013: 238-239; Tauber 1972: 47) 

och det kan tolkas som att konsumenterna söker andras åsikter eftersom att de strävar efter att 

förbättra sina möjligheter att utvärdera sina inköp. Även Respondent 2 betonar betydelsen av 

ett smakråd och hon menar att det är besvärligt att shoppa med någon som påtrycker henne 

plagg som egentligen inte passar. Sådant som konsumentens känslor och tankar påverkas av 

konsumtionskulturen (Arnould & Thompson 2005: 869) och det kan förstås som att hon anser 

det betydelsefullt att det finns ärlighet i interaktionen då hon söker ett tillförlitligt smakråd. 

Kultur uppstår genom mönster av mening, erfarenheter och handlingar (Arnould & Thompson 

2005: 869), varför ärligheten således kan ses som en del av kulturen. Av den anledningen kan 



	 27	

det tolkas som att oärliga råd uppfattas som något som går utanför konsumtionskulturens 

ramar och därför går det att förstå varför hon upplever det som besvärligt när 

shoppingsällskapet inte agerar som förväntat. En upplevd risk med ett köp minskas då 

konsumenter erhåller information och andras åsikter om produkter (Kang & Johnson 2015: 

694), vilket kan förklara varför respondenterna upplever det som betydelsefullt att få smakråd 

och att det ska vara ärligt.  

 
Ett generellt tema bland alla respondenter är också att det är viktigt för identitetsskapandet att 

göra rätt köp och Respondent 1 menar till exempel att “/.../ man har ju en identitet och man 

vill ju fylla på med olika kläder och olika skor eller vad man nu väljer” (Intervju Respondent 

1 2016-04-20). Genom sin konsumtion kan konsumenter anpassa sig till olika sammanhang 

(Holt 1995: 14) och flera av respondenterna menar att sammanhanget är avgörande för hur de 

vill framställa sig. Sammanhanget kan således anses betydande för vad som är det rätta köpet 

och Respondent 10 menar att “vi är ju flockdjur liksom /.../. Och därför så är det lätt för oss att 

man får en identitet genom att man tillhör en slags grupp av människor” (Intervju Respondent 

10 2016-04-27). Enligt CCT kan konsumenter som shoppar tillsammans tillföra en symbolisk 

mening till olika produkter (Arnould & Thompson 2005) och det kan tolkas som att 

respondenterna laddar produkter med en symbolisk mening genom de sätt som de agerar.  

 
När respondenterna ger varandra smakråd kan det vidare tolkas som att de hjälper varandra att 

passa in i kulturen. Bäckström (2013) lyfter hur den symboliska meningen för produkter också 

kan uppfattas på olika sätt av människor och för att smakrådet ska uppfattas som 

betydelsefullt kan det antas att det bör erhållas från en konsument med liknande 

preferensramar. En kultur utgörs av att människor tänker på ett likvärdigt sätt (Richard & 

Habibi 2016: 1106) och ett tydligt mönster bland respondenterna är att de vill att det ärliga 

smakrådet ska komma från deras nära vänner. Detta kan således förstås som att de eftersträvar 

en konsumtionskultur där de och deras shoppingssällskap tänker på ett likvärdigt sätt.  

 
Produkters symboliska mening kan urskiljas på ett annat sätt i Facebookgruppen där 

smakråden utbyts i ett större sammanhang och inläggen är synliga för ett stort antal 

medlemmar. Kultur i en internetbaserad gemenskap upprätthålls genom hur medlemmarna 

delar information med varandra (Seraj 2012: 217) och medlemmarna tipsar ofta om 

exklusiva varumärken eller produkter som är trendiga. Detta kan således tolkas vara rätt 

produkter i sammanhanget av Facebookgruppen, vilket kan exemplifieras i en konversation 

där en användare skriver “Hej tjejer!!! Har ni några tips på fina handväskor? (Kan va märkes 
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oxå) har ingen å känner att jag behöver köpa en fin nu till våren! $$ “ (Bilaga 8). Svaren 

som användaren får handlar om dyrare väskor av märken som Prada och DKNY. Schau och 

Gilly (2003) menar att konsumenter ofta överväger en produkts symboliska värde innan de 

publicerar produkten i en digital kontext. Det kan därför tolkas som att medlemmarna i 

Facebookgruppen även överväger hur de själva framställs genom de produkter som de tipsar 

om.  

 
Ett ytterligare exempel på hur de förespråkar dyrare varumärken kan urskiljas i en 

konversation om bra sminkprodukter (Bilaga 9) och utifrån vad Arnould och Thompson 

(2005) beskriver som symboliskt värde kan det i Facebookgruppen tolkas som att exklusiva 

varumärken förespråkas i enlighet med gruppens kultur. Genom att medlemmarna relaterar 

till sådana produkter som är rätt i enlighet med gruppens kultur kan de skapa en digital 

identitet som överensstämmer med värderingarna som finns i Facebookgruppen (jmf Schau 

& Gilly 2003: 400). På så sätt kan det förstås att konsumenter kan konstruera och anpassa 

sin identitet utifrån kulturen även då de shoppar socialt på internet. Sammantaget visar detta 

på att aktiviteten av att shoppa socialt har en liknande funktion oavsett om shoppingen sker i 

butik eller i e-handeln. Med hjälp av shoppingsällskapet kan konsumenter finna de 

symboliskt laddade produkterna på så sätt passa in i den konsumtionskultur de är en del av, 

vilket tydliggör hur konsumenters sociala behov kvarstår oavsett inköpskanal.  

Sociala värden av social shopping i butik 

Flera av respondenterna menar att smakrådet också ger dem inspiration i shoppingen. 

Respondent 8 kan exemplifiera detta och beskriver hur han får tips under en shoppingtur:  

 
Folk (säger) typ alltså testa denna knallorange tröjan och sen jag ba mmm... inte riktigt min 
färg och sen så kanske man testar den ändå och.. det kan vara ganska så här nice och testa lite 
annat och få upp ögonen för nya saker (Intervju Respondent 8 2016-04-27). 

 
Då ett sådant smakråd medför en möjlighet för Respondent 8 att få inspiration till nya typer av 

kläder kan det i sammanhanget tolkas att handlingen är värdefull. I sociala interaktioner 

mellan människor uppstår ett värde (Bäckström 2013: 76), vilket kan tolkas uppstå när 

konsumenterna ger varandra inspiration och provar plagg tillsammans med varandra. Hur 

konsumenten förstår och tolkar butiksmiljön bidrar till hur värdet skapas (Bäckström 2013: 

70) och att Respondent 8 blir inspirerad kan tolkas uppstå för att han är i butiken. Mening kan 

tillskrivas både beteenden och produkter (Bäckström 2013: 77) och bestämmer vad som ger 

status i ett visst sammanhang (Jonsson, Stoopendahl & Sundström 2015: 85). Respondent 9 
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menar att “man liksom köper grejer för att man vill se ut på ett speciellt sätt och därmed bli 

tolkad på ett visst sätt” (Intervju Respondent 9 2016-04-27). Detta är ett samband som flera av 

respondenterna lyfter och Respondent 7 menar att klädstilen “ska gå i linje med hur man vill 

uppfattas av andra” (Intervju Respondent 2016-04-26). Vad som anses vara status i olika 

situationer baseras på den rådande konsumtionskulturen (Arnould & Thompson 2005: 874) 

och genom produkter som uppfattas som rätt i deras konsumtionskultur kan respondenterna 

på så vis erhålla status i den grupp de är en del av. Således kan värdet av smakrådet i en social 

shopping förstås vara att det möjliggör att erhålla status. 

 
Ett ytterligare tema bland respondenterna är att samtliga beskriver betydelsen av att prova plagg 

tillsammans med andra. Respondent 2 beskriver det som inspirerande och menar att “det är 

många gånger man har ändrat uppfattning av ett plagg efter att man har sett en kompis prova 

det” (Intervju Respondent 2 2016-04-20). En liknande shoppingaktivitet beskrivs av 

Respondent 1 som berättar att “/.../ vi provade så himla mycket kläder och vi gjorde verkligen 

en rolig grej utav det” (Intervju Respondent 1 2016-04-20). Eftersom beteenden kan vara 

meningsbärare (Bäckström 2013: 77) kan det utifrån de aktiviteter som respondenterna 

beskriver då de provar kläder tillsammans med andra tolkas som att deras agerande är 

värdeskapande. Gemensamma shoppingaktiviteter som att prova kläder tillsammans kan 

medföra att konsumenterna blir sinnesmässigt stimulerade (Tauber 1972: 47). Ett värde av att 

shoppa socialt kan utifrån respondenternas beskrivningar därmed förstås vara den 

sinnesmässiga stimulansen som uppstår i den socialt värdeskapande aktiviteten att tillsammans 

prova kläder. Beteenden och produkter kan tillskrivas mening och ses som meningsbärare, där 

individens sätt att agera i förhållande till dessa bidrar till hur denna tillskrivs (Bäckström 2013: 

76-77). Det kan därför anses viktigt för respondenterna att de är fysiskt tillsammans med sitt 

shoppingsällskap för att erhålla det sociala värdet av en sinnesmässig stimulans. 

En gemenskap i Facebookgruppen  

Det sociala värdet i Facebookgruppen 

Respondent 1 beskriver sitt engagemang i Facebookgruppen som att hon är aktiv även då 

hon själv inte söker svar på konsumtionsrelaterade frågor. Hon bidrar därmed till gruppen 

och menar att “det är bara för att man ska ge den här lite responsen och ba ååh, vad fin och 

lajkar och så” (Intervju Respondent 1 2016-04-20). Det kan således tolkas att hon upplever 

en gemenskap med de användare som hon erhåller sin information ifrån, vilket också medför 
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att möjligheten att utveckla sociala band till andra användare blir större (jmf Seraj 2012; jmf 

Hartmann, Wiertz & Arnould 2015). Flera av personerna i Facebookgruppen är aktiva på ett 

liknande sätt genom att återkoppla till tidigare inlägg, föra diskussioner framåt samt 

kommentera till varandra. Detta kan till exempel urskiljas i hur en användare först rådfrågar 

i Facebookgruppen angående en locktång (Bilaga 10) och vid ett senare tillfälle postar ännu 

ett inlägg för att berätta om köpet samt tacka de andra användarna för smakråden (Bilaga 

10). Varför medlemmarna i Facebookgruppen motiveras till att föra vidare interaktionen på 

ett sådant sätt kan förklaras av vad Seraj (2012) beskriver som det sociala värdet av att ingå i 

en internetbaserad gemenskap. Medlemmarnas engagemang att föra en fortsatt dialog kan 

tolkas bidra till att det skapas relationer mellan medlemmar, vilket vidare kan möjliggöra att 

det utvecklas en lojalitet gentemot gemenskapen (jmf Seraj 2012: 217). Det kan på så sätt 

möjliggöra en förståelse för varför aktiviteten i gruppen fortskrider. Mellanmänskliga 

interaktioner är det som utgör en gemenskap (Hartmann, Wiertz & Arnould 2015: 322) och 

användarnas engagemang gentemot varandra kan förstås som betydande för att känslan av 

samhörighet mellan medlemmarna ska kunna uppfyllas och ett socialt värde ska uppstå. 

Det intellektuella värdet i Facebookgruppen 

Gemenskapen i Facebookgruppen kan också utgöras av att medlemmarna utbyter kunskap 

och erfarenheter med varandra och det stora antalet medlemmar möjliggör att användarnas 

frågor kan besvaras utifrån flera olika perspektiv. Detta kan antas öka trovärdigheten i det 

innehåll som publiceras på internet (jmf Seraj 2013: 213) och en användare menar att det är 

“bra varierande tips med många olika erfarenheter” (Bilaga 6). En annan uttrycker på ett 

liknande sätt att hon “känner att detta forumet är mera moget med ärliga tips /.../” (Bilaga 6). I 

Facebookgruppen skapas diskussion mellan medlemmarna och en anledning till att 

medlemmarna söker smakråd av varandra kan tolkas vara de gemensamma intressen som 

Hajli (2015) menar kan utgöra grunden i en internetbaserad gemenskap. Genom att 

medlemmarna uppfattar diskussionerna som intressanta kan det på så sätt antas att de också 

känner glädje i att fortsätta dela med sig av sina erfarenheter till andra medlemmar. Denna 

process kan vidare antas bidra till att de relationella banden mellan medlemmarna stärks. 

 

Ovanstående resonemang kan också skapa en förståelse för varför medlemmar använder 

forumet för smakråd i konsumtion som påverkas av mer personliga preferenser. Sådana inlägg 

kan exemplifieras av det inledande citatet med bröllopsklänningarna men också genom inlägg 

där medlemmarna ber om smakråd för hur de ska inreda sina hem. I ett inlägg postar en 
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användare en bild från sitt eget vardagsrum och eftersöker inspiration från de andra 

användarna. Hon skriver “Hej tjejer!! Här verkar finnas mer än en inredningsexpert. Vad tror 

ni hade varit snyggt att hänga på denna tomma väggen? (ej tavlor dock) %%% “ (Bilaga 11). 

Inlägget besvaras inom en timme av flera användare som delar med sig av bilder på sina egna 

hem för att ge tips och inspiration för hur hon kan inreda. Då hon använder ordet 

inredningsexpert kan det förstås som att hon söker de andra medlemmarnas hjälp för att 

inreda sitt hem på rätt sätt. Detta kan tolkas som att smakrådet fyller en likvärdig funktion 

som det gör för respondenterna i fysisk butik. Produkter kan fungera som symboler för 

människors livsstil (Tauber 1972: 47) och genom de produkter som användarna tipsar 

varandra om kan de således konstruera och synliggöra vem de är. De andra medlemmarnas 

kunskap kan således vara betydelsefull för att möjliggöra känslan av gemenskap. Det 

intellektuella värdet av en internetbaserad gemenskap (Seraj 2012: 213) kan på så sätt 

urskiljas som ytterligare en motivationsfaktor som driver interaktionerna i gruppen.  

Det kulturella värdet i Facebookgruppen 

Medlemmarnas sätt att socialisera sig samt att utbyta kunskap med varandra kan förstås som 

att det skapar ett kulturellt värde i Facebookgruppen (jmf Seraj 2012: 217; jmf Arnould & 

Thompson 2005: 869). Ett tydligt mönster i Facebookgruppen är att inlägg alltid får respons 

på olika sätt. Denna respons tar sig uttryck genom gillaknappen samt genom 

kommentarsfältet där medlemmar antingen besvarar frågan eller länkar den vidare till en 

annan användare (se ex. Bilaga 7, Bilaga 11 & Bilaga 12). När Facebookgruppens 

medlemmar trycker på gilla knappen kan det antas att de upplever inlägget som intressant och 

uppmuntrar och bekräftar den person som skrivit inlägget. Normer och regleringar påverkar 

hur medlemmar agerar i en konsumtionskultur (jmf Seraj 2012: 217) och det kan ses som en 

kulturell handling att medlemmarna uppmuntrar varandra. Det kulturella värdet uppstår ur 

gemenskapens kultur (Seraj 2012: 217) och eftersom Facebookgruppens medlemmar 

kontinuerligt fortsätter med sitt engagemang i gruppen kan det således tolkas att de uppfattar 

kulturen som något betydelsefullt för dem.  

 
Emojies används ofta i Facebookgruppen för att visa omtanke och uppskattning samt för att 

förstärka eller avväpna vissa uttryck. I ett inlägg i samband med alla hjärtans dag (Bilaga 13) 

kan detta exemplifieras då en medlem använder emojies i form av hjärtan för att avväpna 

vad hon skriver i kommentarsfältet. Medlemmarna använder dessutom ofta uttryck som 

förstärker den identitet och gemenskap som finns i gruppen. Detta går att urskilja genom att 
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de exempelvis börjar inlägg med “Hej Queens” eller “Hej tjejer” och att de gratulerar 

varandra på internationella kvinnodagen (Bilaga 14). Trots gruppens stora antal medlemmar 

kan inläggen ofta uppfattas som att användarna har en nära relation till varandra. Detta kan 

till exempel urskiljas då de ofta uttrycker sig med hjärtan och pussmunnar (se ex. Bilaga 15), 

använder intima uttryck (se ex. Bilaga 16) och att de skriver om sådant som kan uppfattas 

som personligt (se ex. Bilaga 17). Ett sådant personligt sätt att uttrycka sig kan förstås 

genom att ett kulturellt värde också skapas då medlemmar i en internetbaserad gemenskap 

berättar om sina känslor för varandra (jmf Seraj 2012: 217).  

 
Eftersom att medlemmarnas inlägg berör den typ av produkter som är exklusivare och 

trendiga skildras en gemenskap där medlemmarna delar gemensamma intressen med 

varandra. Facebookgruppens identitet uppstår i dess konsumtionskultur (jmf Arnould & 

Thompson 2005: 873) och genom att medlemmarna upprätthåller en gemenskap kan det 

förstås som värdeskapande. Det kan tolkas som att de genom detta kan skapa en intimitet i 

relationerna mellan medlemmarna som motsvarar den som respondenterna beskrivit. 

Intimiteten kan förstås möjliggöra för att smakrådet ska upplevas ärligt och värdeskapande 

även i det virtuella sammanhanget. Genom att medlemmarnas aktivitet i Facebookgruppen 

liknar varandras kan det tolkas som att de tänker på ett liknande sätt. Ett liknande tankesätt 

är det som skapar en enhetlig kultur (Richard och Habibi 2016: 1106) och värdet i kulturen 

har visat sig vara att medlemmarna visar varandra uppskattning, hjälper varandra genom att 

engagera sig i varandras inlägg samt att de ständigt ger uttryck för att samtliga medlemmar i 

gruppen är en del av en stor gemenskap.  

 
Eftersom de aktiva medlemmarna i gruppen upplever känslan av både sociala, intellektuella 

och kulturella värden kan det tolkas att de känner en känsla av gemenskap i gruppen. När 

användare erhåller samtliga dessa tre värden uppstår ett ömsesidigt beroende mellan dem och 

gemenskapen (jmf Seraj 2012: 220) och att Facebookgruppen upprätthålls kan på så sätt 

förstås genom medlemmarnas sätt att interagera med varandra. Det kan således urskiljas hur 

den typ av värden som efterfrågas i butiken också efterfrågas i en virtuell miljö av 

medlemmarna i Facebookgruppen. 
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Betydelsen av teknisk acceptans för social e-shopping 

Intervjupersonernas beteenden på internet 

Till skillnad från Facebookgruppens medlemmar utvärderar respondenterna köpet på egen 

hand då de shoppar på internet. En av respondenterna uttrycker hur han använder 

kundrecensioner och menar att “/---/ men jag försöker läsa mig till allting... där behöver jag 

inte den personliga (kontakten)” (Intervju Respondent 10 2016-04-27). Med detta syftar han 

på att han inte behöver söka någons smakråd i beslutsprocessen då han främst använder e-

handeln vid köp av förbrukningsvaror. I jämförelse med Facebookgruppens medlemmar som 

söker en digital framställning utifrån vad Schau och Gilly (2003) beskriver, kan det förstås 

som att Respondent 10 inte strävar efter att göra detta. Det kan tolkas som att han endast 

söker information på internet eftersom han inte väljer att synliggöra sina konsumtionsval 

där. Kundrecensioner via sidor som Prisjakt och Pricerunner är något som samtliga 

respondenter uttrycker sig använda i varierande grad och ett övergripande tema är att de gör 

det med syftet att erhålla information.  

 
Respondent 5 uttrycker att “man får ju inte den här kontakten på samma sätt som det är i en 

fysisk.. /.../ ja, en fysisk kontakt” (Intervju Respondent 5 2016-04-29). Seraj (2012) menar 

att internet för många har blivit ett alternativ till det fysiska mötet då hemsidor möjliggör 

sådant som utbyte av kommunikation och socialisering (Seraj 2012: 209). Utifrån 

respondenternas beskrivningar om hur de agerar på internet kan det tolkas som att de inte ser 

det som ett alternativ till det fysiska mötet. Detta visar på en intressant motsättning då 

samtliga respondenter betonar betydelsen av social shopping i butik men att de inte söker 

denna sociala aktivitet när de shoppar i e-handeln. Samtidigt har det visats hur konsumenter 

kan vara sociala i kombination med sin e-handel genom det beteende som sker i 

Facebookgruppen. Således kan det ifrågasättas vad som skiljer de två konsumentgrupperna 

åt samt vad som krävs för att respondenterna ska uppleva värdet av att vara virtuellt sociala.  

Den tekniska acceptansen gentemot hemsidor 

Flera av respondenterna beskriver hur de erhåller inspiration i sin shopping via bloggar och 

hemsidor även då de inte utför köpet från e-handeln. Detta kan tolkas som att de uppskattar 

dessa sidor samt upplever dem som användbara och lättanvända, vilket är avgörande för att 

människor ska känna en acceptans gentemot hemsidor (jmf Davis 1989). Respondent 9 

beskriver hur internetsidor också kan fylla en funktion av förströelse och att han ofta sitter 
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och söker runt efter olika produkter på internet, vilket kan förstås som tillståndet av upplevd 

lekfullhet (jmf Moon & Kim 2001: 219-220). Han säger att aktiviteten är lite som att 

“fönstershoppa på mitt sätt” (Intervju Respondent 9 2016-04-27) och att han när han söker 

information ibland kan “grotta ner sig i sånna specifikationer” (Intervju Respondent 9 2016-

04-27). Hans sätt att fönstershoppa på internet visar på att han ibland uppslukas och är 

fokuserad på sammanhanget samt drivs av nyfikenhet, vilket är några av de faktorer som 

kännetecknar ett lekfullt tillstånd (jmf Moon & Kim 2001: 219). Detta sätt att beskriva 

aktiviteten kan förstås som att han ser det som njutningsfullt, vilket tyder på att Respondent 9 

erhåller någon typ av värde av detta beteende. 

 
På samma sätt kan en känsla av upplevd lekfullhet tydas i hur Respondent 8 beskriver sin 

användning av sociala medier. Han påpekar att “jag har bara sidor och olika saker som är 

intressant inom miljö och hälsa och lite annat sånt /.../ och gillningar som jag tycker är 

intressanta” (Intervju Respondent 2016-04-27). Detta kan förstås som att han är nyfiken och 

stimuleras genom motivation av att erhålla kunskap inom de ämnesområden han är intresserad 

av. Även om Moon och Kim (2001) menar att känslan av lekfullhet endast kan förstås i sin 

helhet om samtliga dimensioner av lekfullhet uppfylls, kan det utifrån respondenternas 

dagliga användning av hemsidor ändå tolkas som att de upplever lekfullheten i användandet.    

Den tekniska acceptansen gentemot e-handeln 

Ett tydligt mönster är således att majoriteten av respondenterna verkar uppfatta hemsidor, 

bloggar och sociala medier enligt de tre faktorerna funktionalitet, enkelhet och lekfullhet som 

bidrar till känslan av acceptans för användandet av dessa (jmf Moon & Kim 2011: 217-218). 

Det som dock verka skilja sig mellan respondenterna är deras inställning till att använda e-

handeln i sin shopping, vilket kan förklaras av uppfattningen om förtroende och e-

servicekvalitet för hemsidan (jmf Chiu et al. 2009: 763). Några av respondenterna e-handlar 

sällan vilket Respondent 7 exemplifierar. Han menar att “jag vet inte riktigt när jag ska e-

handla eller om jag ska e-handla. Än så länge är tanken ändå främmande för mig /.../” 

(Intervju Respondent 7 2016-04-26). Detta uttalande förklarar han med att han alltid väljer att 

göra sina inköp i fysisk butik eftersom han upplever det som krångligt att e-handla.  

 
Trots att han besitter en teknisk acceptans i andra sammanhang uppfattas således 

funktionaliteten av att shoppa via kanalen för honom vara låg. När e-servicekvaliteten upplevs 

som låg minskas också förtroendet för e-handelssidan (Chiu et al. 2009: 776), vilket kan 
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förklara varför han vidare uttrycker att “jag litar inte på det” (Intervju Respondent 7 2016-04-

26). Respondent 3 berättar om de tillfällen hon väljer att e-handla och säger “det händer att 

jag beställer så där schampo och kaffe på nätet och så /.../” (Intervju Respondent 3 2016-04-

21). Hon tydliggör att hon främst köper förbrukningsvaror på internet och berättar om e-

handelsköp där hon inhandlat ridhjälm och skor som inte verkar ha uppnått hennes 

förväntningar. Detta kan förstås som att faktorn av uppfyllande inte infriades i hennes köp och 

att hennes förtroende för e-handeln minskade (jmf Chiu et al. 2009: 767, 776). Även 

Respondent 6 för ett liknande resonemang kring negativa erfarenheter av e-handeln och säger 

att vissa köp “utmärker sig som mindre lyckade och det är som man har bestämt sig att sånt 

här köper jag inte igen liksom” (Intervju Respondent 6 2016-04-24). Detta kan tolkas som att 

respondenterna 3, 6 och 7 har en lägre acceptans gentemot e-handeln (Bilaga 5). Detta belyser 

varför en konsument kan ha en hög teknisk acceptans för hemsidor, samtidigt som 

acceptansen för att utföra shopping i e-handelskanalen kan vara låg.  

 
De respondenter som visade sig ha en mer positiv inställning till e-handeln beskriver kanalen 

som smidig eftersom den är oberoende av tid och plats. Faktorn e-servicekvalitet är avgörande 

för att användarna ska vilja göra inköp eller återköp i e-handeln (Chiu et al. 2009: 762) och e-

handeln beskrivs av dessa respondenters som att det är billigt, har ett stort utbud och 

möjliggör en tydlig överblick av sortimentet. Hur e-handeln är oberoende av tid och plats är 

något som Respondent 1 lyfter när hon berättar att “man kan ligga mitt i natten och shoppa” 

(Intervju Respondent 1 2016-04-20). Vidare menar Respondent 5 att e-handen är smidig:  

 
“Det är likadant som att handla i butik om det är gratis frakt och gratis retur. Då är det exakt som 
att handla i butiken, bara det att du får vänta några dagar på, tills paketet kommer” (Intervju 
Respondent 5 2016-04-29).  

 
Liknande resonemang förs av samtliga respondenter med positiv inställning och Respondent 4 

förklarar att hon kan få en tydlig överblick i e-handeln på grund av “att man kan jämföra. Att 

man kan sätta upp fem olika fönster på datorn och kolla liksom” (Intervju Respondent 4 2016-

04-25). Respondent 2 menar att “det är liksom, så mycket, stort utbud. /---/. Utan där kan man 

sitta och få liksom så mycket olika märken samtidigt” (Intervju Respondent 2 2016-04-20). E-

servicekvalitet utgår från upplevelsen av effektivitet, uppfyllande, systemtillgänglighet och 

sekretess (Chiu et al. 2009: 764) och utifrån dessa respondenters beskrivningar kan det tolkas 

som att de anser sig uppleva servicekvalitet i e-handeln.  
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Eftersom att uppfattningen om e-servicekvalitet kan bidra till förtroende för e-handeln (Chiu 

et al. 2009: 776) kan det antas att detta påverkar respondenternas intentioner att göra inköp i 

kanalen. Respondent 9 berättar om ett e-handelsköp som han uppfattar som lyckat: 

 
“/.../ det var så som jag trodde att det skulle vara. Att jag fick det jag fick för i och med att jag har 
suttit och läst om många olika märken och så här tillverkare och så att man ändå bestämde sig för 
en och att det i slutändan visade sig att det var bra och att det nådde ens förväntningar (Intervju 
Respondent 9 2016-04-27)”. 

 

Förtroende kan beskrivas utifrån hur konsumenten upplever känslan av att dess förväntningar 

kommer infrias (Castaldo et al. 2008: 6) och genom det köp som Respondent 9 beskriver kan 

det antas att det ingav honom förtroende för e-handeln. Respondent 1 förklarar att “/.../ jag 

tycker Asos är enklare för att jag ofta har varit inne på den /.../ och jag vet precis var jag ska 

trycka och alla flikar kommer upp direkt” (Intervju 2016-04-20). En konsument som upplever 

att den känner igen hemsidan känner ofta större förtroende (Chiu et al. 2009: 764) och på så 

sätt kan dessa tidigare erfarenheter medföra att de känner förtroende för att genomföra köp på 

internet. E-handeln kan ibland upplevas som riskfylld på grund av en informationsassymmetri 

(Chiu et al. 2009: 763), vilket ingen av de respondenter som uppvisar en positiv inställning till 

e-handeln nämner. Detta gör att det kan förstås att samtliga av dessa respondenter känner ett 

visst förtroende för e-handeln, vilket också stärks av att de beskriver positiva erfarenheter av 

kanalen. De respondenterna med en positiv inställning till e-handeln kan således förstås 

uppleva samtliga av de fem faktorer som Chui et al. (2009) menar är avgörande för acceptans 

mot e-handeln (Bilaga 5). Således använder de både e-handeln och sociala medier och det kan 

därför ifrågasättas varför de inte kombinerar dessa olika sammanhang med varandra, på det 

sätt som beskrivs enligt Kang och Johnsons (2013) definition av social e-shopping. 

Motivationsfaktorer till social e-shopping 

De skillnader som uppvisas mellan respondenterna i deras konsumtionsbeteende och attityd 

gentemot e-handeln kan således förstås genom att de besitter olika grad av teknisk acceptans. 

Respondent 1 är en av de respondenter som har en positiv inställning till att använda e-

handelskanalen för sin shopping. Hon menar att hon e-handlar ofta och är dessutom den enda 

av respondenterna som engagerar sig i social e-shopping. Genom den netnografiska studien 

har det möjliggjorts en förståelse för på vilka sätt Respondent 1 ger uttryck för denna aktivitet 

i Facebookgruppen. Hon uttrycker under intervjun att “den är jätterolig, folk är så roliga” 
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(Intervju Respondent 1 2016-04-20), varför tillståndet av uppfylld lekfullhet (Moon & Kim 

2001: 219-220) kan förstås vara motiverande för hennes deltagande. 

 
Måste bara tipsa om detta!! Jag har så många vita plagg med synliga fläckar på som jag försökt 
bleka lite försiktigt, använt flera olika vanish men så sa (namn) att man kan testa att ta på 
diskmedel. DETTA FUNKAR! Alla fläktar (sic) är borta och jag kan äntligen använda kläderna 
igen!!&$  (Bilaga 18). 

 
Detta inlägg kan exemplifiera hennes engagemang i gruppen, vilket visar att hon vill bidra till 

gemenskapen och skapa dialog med de andra medlemmarna. Anledningen till att hon är social 

i gruppen kan dock bara delvis förklaras av att hon uppfyller alla fem faktorer av acceptans 

gentemot e-handeln. Respondent 1 är aktiv i Facebookgruppen flera gånger i veckan genom 

att gilla andras inlägg, kommentera tips och uppmuntrande kommentarer, posta inlägg med 

egna tips samt ställa frågor. Det engagemang som hon visar på kan därför förstås som att hon 

upplever gemenskapen med de andra användarna. Detta resonemang stärks av att en 

gemenskap kan uppstå på sociala medier när medlemmar exempelvis delar gemensamma 

intressen och aktiviteter med varandra (Hajli 2015: 184). Eftersom flera av respondenterna 

har visat sig ha en motsvarande nivå av teknisk acceptans kan det således tolkas som att 

uppfattningen av en gemenskap är det som skiljer Respondent 1 från de andra respondenterna.  

Teknisk acceptans och gemenskap motiverar social e-shopping 

Som tidigare diskuterats finns en stark gemenskap i Facebookgruppen och medlemmarna 

använder forumet för att vara sociala i sin shopping. Konsumenter som söker andras åsikter i 

sin shopping på sociala medier använder ofta dessa sidor i sin sociala e-shopping (Kang & 

Johnson 2015: 694), vilket tydliggör att de mest aktiva medlemmarna ägnar sig åt social e-

shopping. Således kombinerar de sin sociala aktivitet i Facebookguppen med sin shopping. 

Vad som ytterligare kan stärka detta resonemang är att aktiva användare i gruppen uttryckt att 

de är positivt inställda till e-handeln och gärna använder den som kanal när de shoppar 

(Bilaga 6). Konsumentens användning av e-handeln utgår från de fem faktorerna av teknisk 

acceptans (Chiu et al. 2009: 762), varför det kan tolkas som att medlemmarna i 

Facebookgruppen upplever dessa. Även om Facebook kan upplevas som en allt för bred 

plattform för utbyte av personliga smakråd (Jonsson, Stoopendahl & Sundström 2015: 103-

104) och den studerade Facebookgruppen har drygt 900 medlemmar används ändå forumet i 

stor utsträckning för detta ändamål. Den homogenitet som skapas av att medlemmarna i 

gruppen har en liknande smak kan antas öka deras benägenhet att använda sidan för att dela 

och söka information (jmf Kang & Johnson 2015: 699). Dessutom bidrar det till en högre 
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tillfredställelse i medlemmarnas sociala e-shopping (jmf Kang & Johnson 2015: 699). Från 

den dag då den netnografiska studien inleddes har gruppen kraftigt ökat i antal medlemmar 

och trots detta fortsätter inläggen att hålla samma personliga karaktär. På så sätt kan det 

förstås hur gemenskapen och det kulturella värdet som motiverar att delta i Facebookgruppen, 

också kan bidra till att forumet upplevs som ett forum som möjliggör social e-shopping.  

 
Syftet att söka information och att socialisera sig är de två underliggande motiven till social e-

shopping (Kang & Johnson 2015: 692) och kan båda urskiljas i det netnografiska materialet. 

Medlemmarna i Facebookgruppen kan genom svaren på frågan om varför de väljer att delta i 

forumet (Bilaga 6) förstås drivas av det informativa syftet, då det framgick att de främst söker 

tips och råd i gruppen. Detta skulle kunna förstås av att Facebook ännu inte är en fullt 

utvecklad plattform för social e-shopping (Kang & Johnson 2015: 698), vilket kan vara en 

anledning till varför medlemmarna uttrycker att aktiviteten i gruppen främst tillför dem ett 

intellektuellt värde. Samtidigt skulle det även kunna tolkas att medlemmarna också drivs av 

det sociala motivet och värdesätter den sociala aktiviteten i gruppen. En av medlemmarna 

postar ett inlägg där hon uttrycker att “Jag Ä L S K A R denna sidan !! '(” (Bilaga 19) och 

en annan användare svarar “Sidan älskar dig haha ))” (Bilaga 19). Detta exemplifierar att 

det finns en sammanhållning i gruppen som kan skapa ett socialt värde. De konsumenter som 

främst ägnar sig åt social e-shopping är ofta de som drivs av syftet att socialisera sig med 

andra (Kang & Johnson 2015: 694) vilket skiljer medlemmarna i Facebookgruppen från 

respondenterna, som endast söker information i samband med sin e-handel.  

 
En interaktion mellan människor kan vara värdebärande (Hartmann, Wiertz & Arnould 2015: 

322) och interaktionen i Facebookgruppen kan förstås medföra ett social värde som uppnås 

genom att det är en flervägskommunikation som uppstår mellan gruppens medlemmar. Det 

har ovan påvisats hur olika grad av teknisk acceptans kan ha olika inverkan på konsumenters 

beteende då de shoppar i e-handeln. Således har det också framkommit att de respondenter 

som har en kritisk inställning till e-handeln inte heller är troliga att ägna sig åt social e-

shopping. De respondenter som har en teknisk acceptans för e-handeln och samtidigt 

värdesätter det sociala sammanhanget i sin fysiska shopping har dock uppvisat en skillnad i 

huruvida de söker en social interaktion i samband med sin e-handel. Därav är det inte givet att 

konsumenter med en sådan inställning också söker denna interaktion om och när de shoppar 

på internet. Det är därför betydelsefullt att förstå vad som gör att de konsumenter som ägnar 
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sig åt en aktivitet likt den som sker i Facebookgruppen upplever det sociala värdet, då 

konsumenter med motsvarande teknisk acceptans inte gör det.  

Betydelsen av social närvaro i social e-shopping 

Enkelriktade interaktioner skapar inte socialt värde 

Respondenterna upplever inte en sådan flervägskommunikation som skapas vid den sociala e-

shoppingen i Facebookgruppen. Flera av respondenterna beskriver att det ibland skickar 

produktlänkar till vänner, dock beskriver ingen av respondenterna att syftet med detta är att 

det ska uppstå en dialog kring deras konsumtion. Bland annat beskriver Respondent 4 att “/.../ 

det är lätt att dela någonting, alltså bara skicka en länk, skicka en bild. Kolla vad som finns 

här eller var det inte en sån här du letade efter?” (Intervju Respondent 4 2016-04-25). I 

sammanhanget är det tydligt att hon inte förväntar sig något svar och detta är ett framträdande 

mönster bland samtliga respondenter. Det går därav att förstå att respondenterna ser det som 

en enkelriktad kommunikation och handlingen medför därmed inte något socialt värde. Enligt 

den definition som Kang och Johnson (2013) använder är aktiviteter som att rekommendera 

produkter till andra över internet en del av social e-shopping. Trots att respondenterna gör 

detta via chatten och dessutom tar del av andras recensioner om produkter, saknar båda dessa 

aktiviteter en interaktion med någon motpart. Denna enkelriktade kommunikation medför 

således att det inte är en aktivitet av social e-shopping.  

Social närvaro i Facebookgruppen 

De tre faktorerna samtida närvaro, psykologisk involvering och beteendemässigt engagemang 

ligger till grund för att den sociala närvaron ska uppfattas (Kim, Suh & Lee 2013: 171) och 

kan bidra med förståelse för varför det sociala värdet upplevs av medlemmarna i 

Facebookgruppen. Detta kan urskiljas i Facebookgruppen genom att det ofta sker en snabb 

respons på de inlägg som postas och i Bilaga 20 exemplifieras hur 37 medlemmar 

uppmärksammar och reagerar på frågan. Även detta Facebookinlägg handlar om hur en 

användare ska inreda hemma hos sig och i kommentarsfältet återfinns flera hjälpsamma  och 

omtänksamma svar. Respondent 1 är en av de som har engagerat sig och hon skriver att “Jag 

kan hjälpa din (sic) med att skriva ut fina affischer, även skapa egna till dig ifall du vill$  så 

kan du sätta dom i ramar och ha över soffan” (Bilaga 20). En annan medlem skriver “(jag) 

satte ihop ett litet kollage med saker som jag tror skulle passa helt perfekt i ditt hem! lycka till 

med inredningen, roligaste som finns!% “ (Bilaga 20). En samtida närvaro berör huruvida 
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medlemmarna ägnar varandra uppmärksamhet och reagerar på varandras handlingar (Biocca, 

Harms & Burgoon 2003: 463), vilket kan urskiljas i hur de två användarna besvarar 

frågan.  Den samtida närvaron kan således förstås uppstå på grund av att det finns en social 

interaktion och ett engagemang som driver medlemmarna i gruppen.   

 
För att Facebookgruppens medlemmar ska uppfatta den sociala närvaron är det också viktigt 

att en psykologisk involvering upplevs (jmf Biocca, Harms & Burgoon 2003: 462). En sådan 

psykologisk involvering kan förstås som att den inte uppstår i direkt samband med att 

användarna blir medlemmar i Facebookgruppen, vilket kan urskiljas genom att en användare 

skriver “Okej tjejer! Känner att jag kommit in i gruppen lite. Så nu vågar jag ställa lite frågor 

också:) /---/” (Bilaga 17). Detta inlägg visar på betydelsen för användarna att de upplever en 

förståelse för gruppens kultur innan de blir aktiva i gruppen. En känsla av att förstå andra 

medlemmar och uppleva att det finns tillgängliga är en psykologisk involvering som tar tid att 

utveckla (Biocca, Harms & Burgoon 2003: 463-464) och kan förklara varför användaren 

känner på detta sätt. Medlemmarnas användning av symboler samt deras engagemang på 

sidan kan vidare tolkas som att de ökar möjligheten för förståelsen för varandra. Det är av 

betydelse att parterna uppfattar varandras emotionella tillstånd (Kim, Suh & Lee 2013: 171) 

och eftersom samspelet i gruppen fortskrider kan det tolkas som att medlemmarna upplever 

att de förstår varandra. Detta resonemang stärks av att medlemmarna är tillgängliga i de olika 

konversationerna och därför kan det antas att de mer aktiva medlemmarna i gruppen har 

utvecklat en känsla av psykologisk involvering i interaktionen med varandra.  

 
Beteendemässigt engagemang som är den tredje faktorn av social närvaro (Kim, Suh & Lee 

2013: 171) kan antas vara mer svåruppnåelig i Facebookgruppen, då interaktionen mellan 

medlemmarna endast är textbaserad. Interaktionen möjliggör inte ögonkontakt eller avläsning 

av icke-verbal kommunikation och det finns inte heller några funktioner som reglerar 

turtagandet mellan användarna. Således är medlemmarnas svar inte beroende av hur eller när 

de andra svarar. Detta är sådant som är väsentligt för kunna uppleva ett beteendemässigt 

engagemang (Biocca, Harm & Burgoon 2003: 465) och därför kan det antas att 

Facebookgruppens medlemmar inte upplever faktorn. Det har dock framkommit att 

medlemmarna uppfattar det som värdefullt att vara en del av gemenskapen trots att det 

beteendemässiga engagemanget saknas. En social närvaro kan motsvarar den naturliga 

relationen av samspel mellan konsumenter (Zhu, Benbasat & Jiang 2010: 873) och förklarar 

varför medlemmarna ändå erhåller det sociala värdet. Användare i asynkrona diskussioner på 
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sociala medier har visat sig kunna uppfatta en givande interaktion trots att kommunikationen 

är begränsad (Kock 2005: 118) och möjliggör en ytterligare förståelse för varför användarna i 

Facebookgruppen ändå erhåller ett socialt värde i gemenskapen. Eftersom Facebook inte 

utvecklats för social e-shopping (Kang & Johnson 2015: 698) kan det också antas att andra 

likvärdiga sociala medier inte heller är det. Om medierna skulle utvecklas för att möjliggöra 

även det beteendemässiga engagemanget mellan konsumenter kan det därför tolkas att en 

fullständig social närvaro skulle kunna bidra till ett större engagemang i social e-shopping.  

Varför respondenterna inte upplever en social närvaro 

Eftersom respondenterna uppfattar kommunikationen som enkelriktad när de använder 

chattkanalen, upplever de inte någon personlig interaktion. Den personliga interaktionen 

menar de att de endast kan uppnå genom att träffas fysiskt. Respondent 10 beskriver ett 

sammanhang där han vill dela med sig av vad han har hittat i e-handeln: 

 
Där tycker jag det är jättebra att ses på en kopp kaffe bara, snacka om det. Diskutera fram, alltså 
bolla.. idéer också, för att jag tycker det är så viktigt att man får höra deras syn på det hela 
liksom.. /---/. Men helst vill jag gärna ses liksom, ja det känns bättre på något sätt (Intervju 
Respondent 10 2016-04-27). 

 
Detta exemplifierar ytterligare att respondenterna värdesätter den sociala interaktionen och att 

de anser att den inte kan uppfyllas för dem på internet. Då det inte uppstår en interaktion då 

de använder chattkanalen i sin shopping kan ingen av de tre faktorerna för social närvaro 

uppfyllas. Som ovan har påvisats värdesätter respondenterna sociala aktiviteter i sin shopping 

som inte kan möjliggöras för dem i e-handeln. En sådan aktivitet är till exempel möjligheten 

att prova plaggen tillsammans med varandra. Missmatchningen mellan hur människan är 

biologiskt utvecklad för att kommunicera och hur dagens medier är utformade (Kock 2005: 

120-121), kan förklara varför respondenterna inte söker den sociala aktiviteten på internet. Då 

textbaserad kommunikation är den kommunikationsform med lägst grad av social närvaro 

(Kock 2004: 328) kan de inte tillfredsställas socialt i e-handeln. Anledningen till att 

Facebookgruppen motiveras till social e-shopping trots den textbaserade kommunikationen 

har visat sig vara gemenskapen, vilket är något som respondenterna inte upplever. 

 
Det är mindre troligt att respondenterna ska uppfatta aktiviteten som social eftersom 

Facebook som medie inte möjliggör för användarna att kommunicera tonläge, gester eller 

uttryck till varandra (jmf Sallnäs, Rassmus-Gröhn & Sjöström 2000: 462). Flera av 

respondenterna beskriver hur de tror att det aldrig kommer bli samma sak att vara social i e-
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handeln. Respondent 5 säger att “jag tycker ändå inte att det kan ersätta det här fysiska” 

(Intervju Respondent 5 2016-04-29) och Respondent 2 menar vidare: 

 
Det blir inte lika socialt när man sitter där själv över datorn liksom. /.../ jag brukar ju inte ha 
jättemycket social kontakt över internet över lag liksom, så då blir det ganska naturligt /.../. Jag vill 
hellre träffas vid fysiska möten och det är nog samma med shoppingen där (Intervju Respondent 2 
2016-04-20). 

 
Citatet visar att en användning av sociala medier inte behöver innebära ett motiv till social e-

shopping. Det fysiska mötet möjliggör den mest effektiva kommunikationen (Kock 2004: 

328; Kock 2005: 121) och Respondent 3 uttrycker att hon inte kan förstå hur man skulle 

kunna shoppa socialt i e-handeln och menar ”det kommer nog aldrig bli samma grej. Ja och 

sen just det här sociala. /---/” (Intervju Respondent 3 2016-04-21). Varken den naturliga 

relationen av samspel (Zhu, Benbasat & Jiang 2010: 873) eller en känsla av intimitet (Sallnäs, 

Rassmus-Gröhn & Sjöström 2000: 463) kan således uppnås för respondenterna om de utifrån 

dagens förutsättningar skulle engagera sig i social e-shopping. Kommunikationsmedier bör 

efterlikna det fysiska mötet för att kunna förbättra människors sociala interaktioner på internet 

(Kock 2005: 121) och det kan därför antas att e-handeln då skulle kunna möjliggöra de 

sociala värden som erhålls vid social shopping i butik.  

Avslutande del  
Slutsatser och slutdiskussion 

Syftet med uppsatsen har varit att förstå om sociala sammanhang i samband med e-handel 

efterfrågas av konsumenter som inte ägnar sig åt social e-shopping. Därav var syftet också att 

förstå om dessa konsumenter kan tillfredsställas socialt i kanal som är utformad för en enskild 

konsument. Analysen har visat att de sociala värden som dessa konsumenter söker inte helt 

kan tillgodoses i e-handeln. En framträdande slutsats var hur den personliga interaktioner i 

social shopping är något som upplevdes som betydelsefull av samtliga respondenter och det 

har visats hur de upplever det värdeskapande att fysiskt kunna prova plagg tillsammans under 

shoppingturen. Aktiviteten skapar ett värde av sinnesmässig stimulans, vilket inte kan erhållas 

i e-handeln idag. Det har framkommit som ett ytterligare värde att konsumenter genom 

smakråd från sitt shoppingsällskap kan välja rätt plagg som i sammanhanget inger status.  

Konsumenter som deltar i internetbaserade konsumtionsgemenskaper interagerar med 

varandra på ett sätt som skapar sociala, intellektuella och kulturella värden. Dessa värden har 

visat sig skapa en gemenskap i Facebookgruppen och en slutsats har dragits att det är 
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gemenskapen som motiverar dem till att engagera sig i social e-shopping. Det har 

framkommit vara av betydelse att den sociala shoppingen i fysisk butik sker mellan personer 

som har nära relation till varandra, då detta möjliggör att kunna få ett ärligt smakråd som 

uppstår tack vare en intimitet i relationen. I Facebookgruppen bidrar den starka gemenskapen 

mellan medlemmar till att en motsvarande känsla av intimitet kan uppstå. En slutsats är därför 

att även användare i stora internetbaserade konsumtionsgemenskaper kan shoppa socialt och 

således engagera sig i social e-shopping om de upplever en stark gemenskap. Gemenskapen är 

därför vital för att kunna erhålla värdet i aktiviteten och att motiveras till att ägna sig åt social 

e-shopping. Av denna anledning kan det reflekteras över huruvida respondenterna skulle 

uppleva aktiviteten som värdeskapande om de kände en sådan gemenskap på internet.  

 
Det har genom analysen fastställs att en teknisk acceptans gentemot e-handeln är 

grundläggande för att konsumenter ska motiveras till social e-shopping. Ur respondenternas 

berättelser har det dock framkommit att detta inte är tillräckligt för att de ska motiveras till 

aktiviteten och det har därför påvisats att ytterligare faktorer krävs. Det är således en slutsats 

att det inte finns något direkt samband mellan en teknisk acceptans gentemot e-handeln och 

en benägenhet att ägna sig åt social e-shopping. Det har istället framkommit att konsumenter 

kan motiveras till att engagera sig i social e-shopping om de upplever en social närvaro från 

andra konsumenter. Trots att Facebookgruppens medlemmar inte kan uppleva en känsla av 

beteendemässigt engagemang framkom det att de ändå upplever en social närvaro av andra 

medlemmar i gruppen. Facebook är ännu inte utvecklat för att möjliggöra en känsla av 

beteendemässigt engagemang men det har tydliggjorts att de tack vare deras starka kultur har 

utvecklat en förståelse för varandra. Således upplever de något som kan motsvara ett 

beteendemässigt engagemang hos andra medlemmar. Det är därför en slutsats att känslan av 

en social närvaro kan påverkas direkt av faktorerna samtida närvaro och psykologisk 

involvering och indirekt av det beteendemässiga engagemanget som möjliggörs av känslan av 

gemenskap. 

 
Utifrån det beteende som Respondent 1 uppvisar har det framkommit att konsumenter kan 

motiveras av att shoppa socialt både i e-handeln och i fysisk butik. Detta innebär således att 

dessa olika shoppingaktiviteter inte behöver utesluta varandra och en konsument kan erhålla 

sociala värden i båda kanalerna. För att de övriga respondenterna ska motiveras till social e-

shopping är en slutsats att det krävs något som motsvarar den naturliga interaktion som är 

socialt värdeskapande i butik. Den fysiska närvaron skulle i e-handeln kunna motsvaras av det 
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beteendemässiga engagemanget och därför kan slutsatsen dras att denna faktor är den som 

efterfrågas av respondenterna för att de ska ägna sig åt social e-shopping. Eftersom den 

textbaserade kommunikationen har den lägsta graden av social närvaro krävs att tekniken 

utvecklas ytterligare för att kunna efterlikna den sociala shoppingen i butik, för att motivera 

till social e-shopping.   

 
I de inledande delarna för uppsatsen har det redogjorts för hur konsumentbeteenden förändrats 

i samband med att ny teknik möjliggjort för sociala interaktioner i e-handeln. Social e-

shopping är ett relativt nytt forskningsområde och i relation till vad som tidigare studerats 

inom ämnet har denna uppsats bidragit med en förståelse för vad som motiverar konsumenter 

till social e-shopping. Då tidigare forskning har studerar konsumenter när de shoppar socialt 

på internet (Dennis et al. 2010; Kang & Johnson 2013) har denna studie istället utgått från en 

konsumentgrupp som idag inte är engagerad i social e-shopping. Genom respondenternas 

berättelser har det således möjliggjorts en förståelse för vilka värden som saknas i aktiviteten 

för att den ska anses som värdeskapande för denna konsumentgrupp.  

 
En framträdande inställning bland konsumenter som inte ägnar sig åt social e-shopping är att 

de anser att den sociala shoppingen i butik aldrig kommer att uppfyllas på ett motsvarande 

sätt i e-handeln. Därför kan den tidigare forskning (Dennis et al. 2010; Kang & Johnson 2013; 

Kim, Suh & Lee 2013) som belyst att social shopping är lika betydelsefullt både i e-handeln 

och i fysisk butik ifrågasättas. Det har dock framkommit att flera av respondenterna inte helt 

kunde relatera till fenomenet social e-shopping. Inställningen till social e-shopping kan därför 

bero på att de ännu inte har socialt e-shoppat och således inte vet om den är värdeskapande. 

Artiklar har under de senaste åren belyst ett framträdande kundbeteende där de eftersöker att 

vara social i e-handeln (Forne 2014; Hoang 2015; Howland 2016; Kansara 2009; Power 

2015), vilket i uppsatsen har tydliggjorts att det ännu inte stämmer in på alla konsumenter.   

 

Utifrån de slutsatser som har dragits i uppsatsen tydliggörs betydelsen av ytterligare forskning 

inom ämnet social e-shopping. Främst behövs mer forskning som studerar hur tekniken kan 

utvecklas för att möjliggöra en fullständig känsla av social närvaro hos konsumenter. Därtill 

krävs forskning av ytterligare faktorer som möjliggör det sociala värdet för konsumenter som 

idag inte ägnar sig åt social e-shopping, samt vad som kan öka detta värde för konsumenter 

som redan socialt e-shoppar. Denna förståelse är viktig för att detaljhandlare även på internet 

ska kunna möta sociala värden i en kanal som är utformad för en enskild konsument. 
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Bilaga 1 

Sammanställning narrativ litteratursökning 
 

1. Artikel 
2. Författare 
3. Nyckelord 

Sammanfattning  Resultat  Övriga tankar 

1. The influences of 
social e-shopping in 
enhancing young 
women’s online 
shopping behaviour 
(2010) 
  
2. Charles Dennis, 
Alesia Morgan, Len 
Tiu Wright, 
Chanaka 
Jayawardhena,  
 
3. Keywords:  
Social e-shopping, 
Social networking, 
Web 2.0, Social 
shopping, Online 
shopping, E-
retailing  
  

Bakgrunden till artikeln är att 
kunder (speciellt unga 
kvinnor) motiveras av olika 
anledningar inkluderat sociala 
och njutning. Även om e-
handeln växer så möts sällan 
dessa sociala behov. 
 
Män tenderar att shoppa mer 
på e-handeln än kvinnor? (inte 
aktuell fakta längre) 
 
Syftet med artiklen är att 
undersöka konceptet e-handel 
utifrån en kombination av e-
handel och social-networking 
 
Föreslår att kvinnor föredrar 
social e-shopping framför den 
traditionella shoppingen. 
 
Kvalitativ studie, 
jämförelseexperiment, 
semistrukturerade 
fokusgrupper för att jämföra 
social e-handel med 
traditionell e-handel 

Jämföreslestudien visade att 
både hedonistiska och 
utiliristiska unga kvinnor 
uppskattar social e-handel 
och anser den njutningsfull. 
De ansåg dock att sociala e-
handelssidor var mer 
svårhanterliga. Övervägdes 
dock av tjejernas nöjdhet 
och e-handelssidans 
användbarhet. 
 
Studien visar på det 
potentiella värdet hos social 
e-handel för framtida 
forskning. Visar också på att 
det kan vara en värdefull 
strategi för e-handlare som 
vill vinna 
konkurrensfördelar samt att 
öka unga kvinnors e-
handelbeteende i positiv 
riktning.  

Artiklen är från 2010, 
så den är gammal. 
Men det är den första 
akademiska artikeln 
som undersöker 
konceptet av e-handel 
och vilken inverkan 
som social e-handel 
har på kunders 
beteende. Därför 
anser jag ändå att den 
kan vara relevant för 
vår uppsats.  
 
Tycker även att det är 
väldigt intressant att 
de just använt sig av 
en kvalitativ metod.  

1. From e-CRM to 
s-CRM. Critical 
factors 
underpinning the 
social CRM 
activities of SMEs 
(2014) 
 
  
2. PAUL 
HARRIGAN & 
MORGAN MILES 
 
  
3. Keywords: 
social media, 
customer 
relationship 
management, social 
CRM, SME  

Artilen menar att 
marknadsförings praktiker har 
flyttat fokus från “e” i E-CRM 
till att handla om sociala 
medier. Detta stämmer 
speciellt för SMEs som ser det 
som ett verktyg som är gratis 
och som kan användas för att 
skapa engagemang mellan 
organistioner och kunder (S-
CRM). 
 
Genomfördes en online enkät 
där de fick in 156 svar. 
Författarna fann 7 faktorer 
som stöjder deras teori om S-
CRM aktiviteter.   

Resultatet av artiklen visar: 
vikten av en 
kundrelationorientering, 
avslöjar support och data 
frågor kring användning av 
sociala medier, främja 
vikten av kundens 
engagemang i communities, 
och erkänner den drivande 
rollen av 
informationsprocesser . 
 
Faktorena är: 
1. Online communities  
2. social media support 
3. Information capture  
4. Information use 
5. customer relation 
orientation 
6. social media datat 

Tänker att det kanske 
kan vara en intressant 
artikel utifrån att man 
ser mycket sociala 
medier ihop kopplad 
med e-handel idag. 
Kan kanske bli en 
annan 
infallsvinkel/annat 
perspektiv till vår 
problemformulering. 
Den kanske inte är 
klockren men man 
kanske kan binda 
ihop den på någon 
sätt.  
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7. customer communicat
  

 
 
  
  

1. Enhancing 
Virtual Presence in 
E-Tail: Dynamics of 
Cue Multiplicity. 
(2014) 
 
2. Eun-Jung Lee 
and Jihye Park  
 
  
3. Cue multiplicity, 
decision afrmation, 
e‐shopping 
enjoyment, e‐tail 
presence, social 
approval, social 
presence, text‐based 
e‐tail content, trust, 
virtual presence, 
Web site trust.  
 

*Se viktiga begrepp i fjärde 
spalten för att lättare förstå 
sammanfattning och resultat. 
 
Visuell simulering är för 
närvarande den vanligaste 
tekniken för att optimera 
“virtuel presence” (virtuell 
närvaro) i en e-
handelskontext, men detta 
medför höga kostnader 
 
Studien undersöker vad som 
finns under ytan i textbaserade 
e-handelkontext i en “virtual 
presence” (virutell närvaro) 
och vilka som är de 
underliggande mekanismerna 
till detta. I studien testas 1) 
effekten av cues på 
“telepresence” och social 
presence. 2) dynamiken av hur 
den närvarande uppfattningen 
påverkar köpbeslut  
 
Totalt så deltog 407 
respondenter i studien 
 

Resultatet visade att alla 
hypoteser stöttades förutom 
en:�
�

 
1. Ett större mångfald och 
antal av cues visade sig leda 
till en starkare uppfattning 
av “teleprecence”  och 
social presence. Detta gav 
stöd för hypotsen som sa att 
mångfalden i cues (fler 
olika sorters av cues) 
påverkari innehållet i e-
handel och uppfattningen av 
“virtual presence”. 
 
2. Telepresence ökade 
förtroendet för webbplatsen, 
vilket bidrar till att 
shoppares beslut.  
Dock så bekräftades inte 
effekten av “telepresence” 
på kundernas 
nöjdhet/tillfredsställelse av 
e-handel 
 
3. Social presence visade en 
signifikant inverkan på att 
förbättra förtroendet för 
webbplatsen,nöjdhet 
(njutning av e-handel, social 
bekräftelse. Alla dessa 
förbättrade beslutstagandet 
 
En strategisk manipulation 
av e-handelstext bör 
övervägas ytterligare av e-
handlare på olika virtuella 
marknadsplatser som ett 
kostnadseffektivt och 
effektivt sätt att underlätta 
beslutsprocessen för e-
handelsshoppare. 
  

Tänker att artikeln 
blir lite ur e-
handlarnas 
perspektiv. Varför de 
ska arbeta med att 
underlätta för 
kunderna att  
 
*Viktiga begrepp 
och definitioner av 
dem: 
Virtuell presence: 
avser synen på den 
erfarenhet i en miljö 
som förmedlas genom 
kommunikation via 
teknik. Har använts i 
stor utsträckning i 
litteratur om 
konusmentbeteende. I 
ett e-handla 
sammanhang är 
virtuell närvaro en 
subjektivt realismen i 
köp- erfarenhet som 
uppfattas av kund, det 
vill säga fångar 
konceptet och 
efterliknar 
erfarneheter av att 
kunden handlar i en 
fysisk miljö. 
 
Detta delas in i två 
subdimensioner av 
presence percetion 
(“nävarande 
uppfattning”) 
 
Telepresence: 
där användaren anser 
att den virtuella 
miljön är rumsligt och 
eller fysiskt verklig  
 
Social presence: där 
användaren känner att 
andra är psykiskt 
närvarande  

1. Let’s Shop Online 
Together: An 
Empirical 
Investigation of 

Tidigare studier som har 
undersökt e-handelm utifrån 
ett B2C-perspketiv har enbart 
fokuserat på online-köp som 

Resultatet från en studie i 
laboratorium visar att 
separat navigering i 
jämförelse med delad 

Artikeln är dock från 
2010 så den är ju 
ändå fem år gammal. 
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Collaborative 
Online Shopping 
Support (2010) 
 
2. Lei Zhu, Izak 
Benbasat 
Zhenhui Jiang 
 
3. Collaborative 
online shopping; 
shared navigation; 
common ground; 
media richness; 
uncoupling; social 
presence; electronic 
commerce  
 
 

görs av individer på egen 
hand. 
 
Även om konsumenter ofta 
önskar att göra sin shopping 
praktik tillsammans med 
någon annan 
 
Denna studie undersöker det 
viktiga, men sällan 
undersökta, ämnet om 
"collaborative online 
shopping" (översätter det typ 
till "samarbetsvillig" 
internetshopping) 
 
Studien undersöker två 
designkomponenter som är 
relevanta för att e-shoppa 
tillsammans med andra. 
Verktygen är: navigationsstöd 
och kommunikationsstöd 
 
 

navigering effektivt 
reducerar "frånkopplings" 
incidenter (dvs förlust av 
koordinering med sin 
shoppingpartner) per 
produkt som de diskuterar 
och leder till färre 
kommunikationsutbyten för 
att lösa "frånkopplings" 
incidenter. Därmed ökar 
koordinations/samordnings 
utförandet. 
 
I jämförelse med textchat 
verkar inte röstchatt att 
reducera sådana 
"frånkopplings" incidenter, 
men det hjälper troligen till 
med att öka effektiviteten i 
att lösa sidan incidenter. 
 
Resultatet av studien visar 
också att delad navigering 
och röstchatt signifikant kan 
öka de "samarbets" 
shopparnas uppfattning om 
att social närvaro finns i 
deras online 
shoppingupplevelse. 
 
Interaktionseffekten av 
social närvaro pekar på att 
fördelarna med delad 
navigering är högre i 
närvaro av textchatten än i 
närvaro av röstchatten. 
 

Tycker det är 
intressant att artikeln i 
introduktionen tar upp 
att de tror att e-
handeln kan 
underlätta för 
människor som vill 
shoppa tillsammans 
men bor i olika städer 
(se mina markeringar) 
 
Kolla upp 
Landsend.com som 
verkar ha utvecklat 
någon stödfunktion 
för social e-shopping 
 

 

1. The online 
purchase as a 
context for co-
creating 
experiences. Drivers 
of and consequences 
for customer 
behavior (2014) 
 
2. Lorena Blasco-
Arcas, Blanca 
Hernandez-Ortega 
and  
Julio Jimenez-
Martinez  
 
3. C2C interactions, 
Co-creation 
experience, 

Syfte:  
är att utveckla konceptet kring 
engagemang plattformar och 
teorier om co-Creation av 
värde att analysera köpet 
utifrån en kontext där kunder 
medskapar sina egna 
upplevelser.  
 
Menar att det är online cues 
som är relaterade till C2C 
interaktioner och 
medskapande i engagemang 
plattformen som bestämmer 
kunders upplevelse av co-
Creation. 
 
Artikeln tester också 
relationen mellan upplevelsen 
av co-Creation och kunders 
köpintentioner. �

Slutsatser: 
Artikeln bekräftar vikten av 
att inkludera "cues" som är 
relaterade till C2C 
interaktion och 
merproduktion i syfte att 
öka möjligheterna till 
upplevelsen av co-Creation 
för kunden under själva 
online-köpet. 
 
Om kunderna 
upplever/uppfattar att de 
medskapar upplevelsen, 
kommer deras intentioner 
att öka.�
 
Praktiska implikationer:  
Artikeln adresserar vikten 
av virtuella engagemang 
plattformar som "tuch 
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Coproduction, 
Engagement 
platforms,  
Online cues, Online 
purchase  

�

 
Originalitet/värde: 
Finns växande intresse för att 
förstå hur kunderna 
interagerar med företag för att 
tillsammans skapa upplevelser 
och påverkan av IT-relaterade 
tjänster i denna process. Dock 
har inte onlineköpupplevelsen, 
i en kontext av medskapande, 
fullt ut undersökts 

points" för interaktion och 
vikten av deras egenskaper 
för att skapa co-creation.  
 

Dessa plattformar 
erbjuder kunderna cues 
som främjar deras 
deltagande, inrättandet av 
samarbetsrelationer och 
medskapande av 
köpupplevelsen 

1. Augmented 
reality and motion 
capture apparel e-
shopping 
values and usage 
intention (2014) 
 
2. Ju-Young M. 
Kang 
 
3. Augmented 
reality, Motion 
capture, Webcam 

Denna artikeln handlar om 
ARMC system, (där AR 
syftear på agumented reality 
och MC på motion capture. 
således förlängningen av VR 
som vi pratat om). Den 
diskuterar hur virtuella 
provrum är möjliga i kundens 
hem.  
 
Syftet med den här studien var 
att se hur monetära, 
bekvämlighets-, sociala och 
emotionella värden var 
relaterade till utilitaristiska 
och hedonistiska 
förväntningar på 
användbarheten av ett 
(ARMC) system. Detta 
relateras sedan till 
användningsintentionen av 
ARMC och ifall 
egomedverkan (om kunden 
anser att klädshopping är en 
viktig del av hen själv) samt 
kognitiv uppoffring modererar 
länken mellan 
användarintention och den 
grad  systemet uppfattas vara 
till hjälp. 
 
Denna artikel bidrar till en 
vidare teoretisk förståelse för 
hur e-kunders upplevda värde 
samt den grad som de tror att 
ett visst system ska kunna 
hjälpa dem att få ett bättre 
utförande på hemsidan 
påverkar deras intentioner att 
använda ARMC system när de 
handlar online.  

Artikeln bidrar till 
värdefulla insikter avseende 
implementering och 
utveckling av ARMC-teknik 
i e-handeln.  
 
Resultaten pekar på att 
användningen av ARMC-
teknik främst hade en 
koppling till utiliaristiska 
(nyttoinriktade) behov 
snarare än hedonistiska. 
Dock menar författarna att 
den tekniska förståelse som 
krävs för att använda 
ARMC är en barriär för 
användandet utifrån 
hedonistiska värden. Detta 
leder till slutsatsen att de 
som tillhandahåller tjänsten 
måste fokusera på 
användarvänligheten av den.  
 
Zugara som är de som säljer 
mjukvaran till retailers 
erbjuder en gratis testperiod 
där retailers kan testa 
användarnyttan av 
ARMC.De kan genom 
denna se hur stor procent av 
kunderna som använder 
tjänsten och hur många 
bilder av tjänsten som delas 
via sociala medier.  
 
För att lyckas med ARMC 
måste retailers promota 
användarnyttan av tekniken 
i olika kanaler, förbättra 
realtidsbilden via 
webbkameran samt bli ännu 
bättre på att följa kundernas 
motion capture (typ digitala 
fotspår?).  
 

Denna artikeln inleds 
genom att diskutera 
virtuella provrum och 
exemplifierar e-
butiker som har 
annammat konceptet i 
USA. Bland annat tas 
det upp att de kunder 
som ytnyttjade 
ARMC funktionen 
återvände till 
hemsidan i 17% 
större utsträckning än 
dem som inte gjorde 
det. Artikeln är 
relativt ny (2014) och 
författarna lyfter 
tanken att denna 
sociala funktion kan 
totalt revolutionera e-
handeln av kläder 
framöver. Dessutom 
refererar den till 
många bra vidare 
referenser i 
inledningen om vi vill 
jobba på detta spår.   
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Samtliga värden som 
undersöktes visade sig ha en 
positiv påverkan på 
intentionen att använda 
ARMC - förutom de sociala 
värdena som inte hade en 
positiv påverkan på 
hedonistiska värden. Dock 
korrelerar det fortfarande 
med utilitaristiska värden. 
Här finns dock potential för 
e-handlare att utveckla, 
genom att förbättra 
möjligheter att dela 
favortilooks med vänner 
samt stärka webcam-
shopping communities 
genom att ntegrera olika 
social networking sites. De 
kan också förbättra kundes 
möjlighet till co-creation. 

THE INFLUENCE 
OF SOCIAL 
PRESENCE AND 
PSYCHOLOGICAL 
DISTANCE ON 
IMPULSE BUYING 
IN ONLINE 
CONTEXT (2014) 
 
Lu Huang, Heng 
Zhang, Maozhu Jin§ 
and Jia Wang 
 
Social presence; 
psychological 
distance; impulse 
buying.  

social presence handlar både 
om individens möjlighet att 
integrera med media, men 
också om dess möjlighet att 
integrera med andra individer 
på ett psykologiskt plan. 
(Refererar här till Gefen and 
Straub, 2003). 

 

Denna artikeln 
fokuserar på hur 
kundens “social 
presence” (vilket 
syftar till känslan av 
att vara tillsammans 
med andra) och 
psykologisk distans 
samverkar för 
kundens intentioner 
till impulsköp online. 
Även om den verkar 
vara mer inriktad på 
att förstå 
försäljningen så kan 
den nog ändå ge lite 
bra imput på det 
psykologiska planet.  

How Online Social 
Interactions 
Influence Customer 
Information 
Contribution 
Behavior in Online 
Social Shopping 
Communities: A 
Social Learning 
Theory Perspective. 
(2015) 
 
Cheung, Christy M. 
K.; Liu, Ivy L. B.; 
Lee, Matthew K. O. 
 
Interactions 
shopping 

sociala medier och 
möjligheten att recensera 
produkter har förändrat 
kunders köpprocess och 
forskning har börjat fokuseras 
mot vilken påverkan e-world 
of mouth har för kundens 
köpbeslut. Det som dock 
tidigare saknats inom 
forskningen är vad som driver 
kunden till att delta i och bidra 
till online social shopping 
communities.  
 
Artikeln utgår från SLT 
perspektiv (Social learning 
theory).  
 

Studien har gjorts i en 
välkänd fashion online 
social community och visar 
bland annat på att en av de 
starka drivkrafterna till att 
kunder väljer att recensera 
och bidra till dessa 
gemenskaper är den sociala 
interaktionen kunder 
emellan. 
 
Artikeln tar också upp hur 
företag kan jobba med sina 
webbsidor för att främja den 
sociala interaktionen kunder 
emellan.   

intressant artikel som 
visar på den 
kunskapsluckan vi 
hittat eftersom den 
visar att kunder är 
väldigt benägna att 
vara sociala även 
online, men den 
verkar samtligt inte ta 
upp om kunderna är 
tillfredställda genom 
att kunna integrera 
med varandra på detta 
sätt.  
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1. Effects of 
collaborative online 
shopping experience 
through social and 
relational 
perspectives (2013) 
 
 
2.  Hongki Kim, Kil-
Soo Suh, Un-Kon 
Lee 
 
3.  Collaborative 
shopping 
 

Kunder lägger mer tid på att 
shoppa när de gör det med 
vänner och bekanta 
 
Onlinekunder gillar sociala 
relationer samt att 
kommunicera med andra. 
 
Möjliggörandet av 
kommunikation mellan 
kunder är ett essentiellt 
element i framgången av e-
handelssidor. 
 
Gemensam onlineshopping 
handlar om en aktivitet där 
kunder shoppar på 
eCommerce hemsidor med 
avlägset 
lokaliseradeshoppingpartners 
såsom vänner och familj. 
 
Även om gemensam 
onlineshopping har ökat med 
Social Networkings 
genomslagskraft så visar få 
studier hur man kan 
intensifiera denna typ av 
shoppingupplevelse. Denna 
studie tar upp två potentiella 
designkomponenter, 
embodiment och media 
richness, som kan intensifiera 
shopparnas upplevelse.  
 
Baserat på teorier om 
gemensam närvaro (co-
presence) och flöden (flow) 
har författarna prövat om 
implementeringen av dessa 
två funktioner kan öka den 
gemensamma närvaron, flödet 
och intentionen att använda 
gemensamma online shopping 
sidor. 

Resultat 
 
1. En gemensam närvaro av 
en avatar föreslogs som en 
potentiell designkomponent 
för att öka förkroppsligandet 
på en gemensam webbsida 
för shopping 
 
2. Röstmeddelanden via 
chatt visade sig vara en 
potentiell designkomponent 
för att öka media richness i 
gemensamma 
shoppingkontexter online 
(exempel att kunder direkt 
kan ”ringa” varandra via 
företagets hemsida). 
 
3. Tidigare forskning har 
pekat på de praktiska 
delarna med e-handel, men 
denna studie visar på att den 
gemensamma närvaron, som 
är ett hedonistiskt värde, 
såsom 
shoppingtillfredsställelse 
också kan motivera kunder 
att shoppa online. 
 
Därmed är det hedonistiska 
värdet en viktig motivation 
för onlineshopping i 
gemensamma 
shoppingkontexter online. 

 

1. How does social 
commerce work for 
apparel shopping? 
Apparel social e-
shopping with social 
network storefront. 
(2013) 
 
2.  Ju-Young M. 
Kang & Kim K.P. 
Johnson 
 

Teknik används idag för att 
förbättra 
shoppingupplevelsen. 
 
SNS (social networking sites) 
kan spela en betydande roll 
som marknadsföringsmedium. 
Elektronisk w-o-m. 
 
Viktigt att förstå kunders 
attityder mot shopping via 
SNS samt den påverkan av 
kunders användande av SNS 

1. Anpassningsmotivation 
visade sig ha en signifikant 
påverkan på både 
åsiktssökande och upplevd 
trovärdighet, liksom på 
intentioner. 
 
2. Kunders självförtroende 
visade sig ha en signifikant 
påverkan på upplevd 
trovärdighet. 
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3.  Collaborative 
shopping, 
Social e-shopping 

har på deras inköpsintentioner 
online. 
 
Meddelanden mellan vänner 
är mer pålitliga än 
meddelande från reklam. 
 
Syftet var att studera hur 
individuella användares 
karaktärsdrag (ex. kunders 
självsäkerhet angående 
information och 
sällskaplighet) och deras 
sociala påverkan 
(anpassningsmotivation) var 
relaterade till åsiktssökande på 
sociala nätverkssidor (SNS), 
upplevd trovärdighet av SNS 
och slutligen deras avsikter att 
engagera i social e-shopping 
genom att använda SNS. 

3. Åsiktssökande och 
upplevd trovärdighet visade 
sig å andra sidan en positiv 
påverkan på intentioner. 
 
4. Prismedvetenhet 
modererar länken mellan 
åsiktssökning och 
intentioner medan 
märkeslojalitet modererade 
länken mellan upplevd 
trovärdighet och intentioner. 
 
Således har artikeln bidragit 
med ett verktyg för 
klädretailers att tydligt 
definiera segment på den 
sociala e-handelsmarknaden 
samt att differentiera och 
finslipa strategierna 
därefter. Exempelvis påstås 
att retailers kan vinna på att 
tillhandahålla onlineforum 
och bloggar relaterade till 
produktomdömen och 
rekommendationer samt 
belöna kunder som 
engagerar sig i detta. 
 
För att skapa förtroende till 
målgruppsanvändarna på 
SNS ska klädretailers 
regelbundet ge dessa 
användbara råd och 
information som relaterar 
till retailerns nisch, utan att 
pressa dem att handla från 
retailerns hemsida. Detta 
tycks bidra till 
varumärkesbyggandet. 
Detta 
 
förtroende är viktigt för att 
sedan kunna ”pusha” 
produkterna till målgruppen. 
 
För de prismedvetna 
kunderna kan retailern 
erbjuda kuponger och 
erbjudanden för att skapa en 
anledning att fortsätta följa 
företaget. 
 
Intressant är att kunders 
sällskaplighet inte har ett 
direkt samband med 
åsiktssökande på SNS, 
upplevd trovärdighet och 
intentioner att engagera sig i 
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social e-shopping via SNS. 
Detta är länkat till tidigare 
studier som visat att 
internetanvändning inte är 
kopplat till sällskaplighet 
eller förtroende (Uslaner 
2000) samt de studier som 
visar på att 
mediaanvändning reducerar 
sällskaplighet, face-to-face 
interaktioner och löser upp 
sociala nätverk (Nie 2001, 
Putnam 2000).  
 
Det kan dock vara så att 
denna sällskaplighet inte 
bygger på onlinekontexter 
utan snarare på offline 
kontexter. Intressant 
motsättning?? 
 
Vidare forskning behövs för 
att bättre förstå de outcomes 
som blir av sällskaplighet 
associerat 
med beteendet för social e-
shopping med SNS. 

1.  Tone of Writing 
on Fashion Retail 
Websites, Social 
Support, e- shoppin 
satisfaction and 
Category 
Knowledge (2015) 
 
2.  Eun-Jung Lee1 
and Kim Hahn2 
 
 
3.  Website 
socialness, Social 
support, e-shopping 
satisfaction, 
category knowledge 

Kvalitativ dynamik mellan 
kund och företag bidrar till en 
tillfredsställande 
butiksupplevelse för fysiska 
butiker och avsaknaden av 
detta sociala element i de 
virtuella 
detaljhandelskontexterna kan 
vara väldigt negativt. I ett 
försök att förstå den sociala 
rollen av textbaserat innehåll i 
fashion e-tail contexts, så 
testar denna studie effekten av 
”tone of writing” av webb 
innehåll på webbside 
socialness och 
tillfredsställelse av e- 
handel. Dessutom testas de 
mellanliggande mekanismen 
av social support och kunders 
kategorikunskap (category 
knowledge). 
 
Forskningsfråga: Finns det ett 
vanlig, kostnadseffektiv e-tail 
innehåll för modeshopping 
som kan öka det upplevda 
värdet av website socialness? 

Sociala dynamiker kan 
uppstå genom textbaserat 
innehåll på hemsidan. 
 
Det visade sig finnas en 
signifikant positiv effekt av 
ett konversationellt tonläge i 
det textbaserade innehållet. 
Detta ökade därmed 
tillfredsställelsen av e-
shoppingen genom 
fördelarna med den sociala 
supporten. 
 
De positiva effekterna av 
emotionell och informativ 
support av tillfredsställelse i 
e- 
shopping vad starkare för de 
kunder som hade en låg 
kategorikunskap 
(exempelvis en lägre 
kunskap om mode). 
 
Informativ support hade en 
något högre effekt än 
emotionell support, vilket 
kan kopplas till tidigare 
kunskap om att kunder ofta 
är informationssökare på 
internet snarare än 
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interaktionssökande. 
(Rohm, A. J., & 
Swaminathan, V. (2004). A 
typology of online shoppers 
based on shopping 
motivations. 
Journal of Business 
Research, 57, 748–757.) 
 
Implikationer för ledningen: 
Fram tills idag har visuellt 
material på hemsidan varit 
det mest grundläggande i att 
skapa sociala antydningar i 
den virtuella kontexten. 
Denna studie visar dock på 
att textbaserat innehåll 
också kan vara användbart 
om det används effektivt. 
 
Användning av informella 
tonlägen 
(konversationsliknande) i 
interaktionen med kunderna 
bör utforskas av företagen 
för att öka de 
kostnadseffektiva sätten att 
integrera med kunderna. 
 
Vilken typ av text som 
används ska baseras på de 
kunder som är specifika för 
retailern. 
 
Fortsatt forskningsförslag: 
Hur påverkas olika 
personligheter och 
människor i olika kontexter 
av dessa resultat? 

1. With or without 
you: Interactive 
effects of retail 
density and need for 
affiliation on 
shopping pleasure 
and spending (2012) 
 
2. Thomas J.L. van 
Rompay a,⁎, Janna 
Krooshoop a, Joost 
W.M. Verhoeven b, 
Ad T.H. Pruyn a  
 
  
3.Retail density 
Social needs 
Shopping pleasure 
Spending 

A shopping trip is a not 
only a goal-directed 
activity for acquiring a 
desired product but also a 
social experience 
involving fellow 
shoppers. In addition to 
demonstrating that 
density does not harm the 
shopping experiences of 
consumers with strong 
affiliation needs, the 
findings indicate these 
shoppers spend more 
money in dense settings 
in order to present a 
positive image to other 
customers.   
 

Retail density's effects vary 
as a function of shoppers' 
affiliation needs. More 
specifically, this proposal 
implies shoppers in need of 
social contact entertain 
social shopping goals (e.g., 
they shop for social 
interactions). For them, 
retail density increases 
shopping pleasure and 
spending. Conversely, 
shoppers indifferent to 
social contact may perceive 
fellow shoppers as a 
nuisance and consider 
fellow shoppers an 
impediment to their 
shopping pleasure and 

I den här studien 
jämför de kunders 
affiliation behov 
(benägenhet att vara 
en del av något 
kollektivt) med 
trängsel och densitet i 
butiken. Även om 
studien utgår från just 
kundflöden i 
butiksmiljön så tar 
den upp många 
intressanta fakta kring 
hur kunders shopping 
påverkas av att den 
sker i sällskap av 
andra beroende på 
vilken 
personlighetstyp hen 
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Impression 
management  
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 
  
 
 
  
 
  
 

Of particular importance 
to the retail context is the 
need for affiliation or 
social contact, a 
fundamental human 
motivation involving the 
urge to seek and enjoy 
relationships with other 
people (Hill, 1987; 
Murray, 1938).  
 
Consumers desire to 
affiliate with others for at 
least four different 
reasons. Specifically, (1) 
shoppers may find social 
contact stimulating or 
exciting (positive 
stimulation), (2) social 
contact may generate 
attention or praise of 
others (attention), (3) 
emotional support when 
feeling gloomy or down 
(emotional support), and 
(4) opportunities for 
social compari- son 
(social comparison; Hill, 
1987).  
  
For instance, Argo et al. 
(2005) report consumers 
in a retail setting more 
likely purchase expensive 
luxury brands when other 
shoppers are present, 
whereas shoppers who 
are alone more likely 
select cheaper bands.  

related behaviors.
 
  
Consumers desire to 
affiliate with others for at 
least four different reasons. 
Specifically, (1) shoppers 
may find social contact 
stimulating or exciting 
(positive stimulation), (2) 
social contact may generate 
attention or praise of others 
(attention), (3) emotional 
support when feeling 
gloomy or down (emotional 
support), and (4) 
opportunities for social 
compari- son   
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 
  
 
 
  
 
  

är. Artikeln betonar 
också fenomenet att 
shopping är ett socialt 
fenomen.  
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Bilaga 2 
Intervjuguide 

Intervjuguide  

• Studenter från Lunds Universitet, Campus Helsingborg skriver ett examensarbete 
inom ämnet Service Management med inriktningen retail och har riktat in oss på 
social shopping i e-handeln. Vi fokuserar främst på produkter som utvärderas efter 
personliga preferenser och smak (kläder, skor, inredning, elektroniska produkter) 

• Vi värdesätter anonymitet och konfidentialitet 
• Får vi lov att spela in? 

Inledande fas 
• Vad heter du? 
• Hur gammal är du? 
• Var bor du någonstans? 
• Vad är din sysselsättning? 

o Har du någon eftergymnasial utbildning? 
• Vad jobbar dina föräldrar med? 

o Har de någon eftergymnasial utbildning? 
Huvudfas 
 
Tema social shopping och sociala värden 

“Shopping är en social aktivitet. Utöver att det är funktionellt så innebär det också en 
tillfredsställselse av att fönstershoppa, impulshandla, upptäcka nya butiker. Det blir ett 
samtalsämne och en utgångspunkt för planerade och oplanerade aktiviteter med andra 
människor”. 

 
• Är det någonting du skulle vilja komplettera med eller ta bort från hur du ser på 

shopping? 
• Hur ofta shoppar du (antal gånger i månaden) och ungefär hur lång tid brukar ett 

shoppingtillfälle vara? 
• Vilken handelskanal föredrar du när du shoppar på detta sätt? 
• Upplever du det som värdefullt att shoppa tillsammans med någon annan? 
• Vilken typ av produkter går du gärna och tittar på tillsammans med någon annan? 
• Hur viktigt upplever du att det är att du eller ditt sällskap gör ett inköp när du shoppar 

tillsammans med någon? Varför? 
• Beskriv ett bra shoppingsällskap för dig. 
• När du shoppar tillsammans med andra, hur många tycker du att det är optimalt att 

vara då? 
• Beskriv en bra shoppingupplevelse som du har haft tillsammans med en vän? Vad 

kännetecknade den? 
• Berätta vilken roll du vill att ditt shoppingsällskap ska ta? Vilken roll vill du fylla för 

din kompis? (ex. rådgivare eller sällskap?) 
Tema identitet och status 

• Hur brukar du visa andra vad du har shoppat? 
• Hur vill du att dina vänner ska uppfatta din shopping? 
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• Upplever du att dina shoppinginköp speglar din personlighet? 
Tema e-handel 

• Berätta när du väljer att e-handla och varför? (produkttyp, tillfälle, andra 
påverkansfaktorer) 

• Vilka funktioner upplever du att e-handeln fyller när du e-handlar? 
• Berätta om ett lyckat e-handelsköp du har gjort? 

o Och ett mindre lyckat? 
• Uppfattar du information från andra konsumenter som trovärdig? 
• Hur uppfattar du din egen förmåga att samla in information om produkter? 
• I vår första kontakt sa du att du främst använder e-handeln för att det är snabbt och 

smidigt. Finns det någon annan funktion du anser att det uppfyller? 
• Vilka för- och nackdelar har e-handeln enligt dig? 

Tema social på internet 
• Hur upplever du möjligheterna att kunna shoppa tillsammans med andra i e-handeln? 
• Använder du sociala medier eller andra sociala forum på nätet? 
• Kan du beskriva vilken relation du har till dem du skriver med/delar information med? 

Avslutande fas 
• Vill du ändra något som sagts under intervjuns gång? 
• Vill du lägga till något? 
• Skulle du vilja dra tillbaka din intervju? 
• Får vi återkomma med frågor om något är oklart? 
• Tack för din medverkan! 
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Bilaga 3 
Omarbetad intervjuguide 

Intervjuguide 

• Studenter från Lunds Universitet, Campus Helsingborg skriver ett examensarbete 
inom ämnet Service Management med inriktningen retail och har riktat in oss på 
social shopping i e-handeln. Vi fokuserar främst på produkter som utvärderas efter 
personliga preferenser och smak (kläder, skor, inredning, elektroniska produkter) 

• Vi värdesätter anonymitet och konfidentialitet 
• Får vi lov att spela in? 

Inledande fas 

• Vad heter du? 
• Hur gammal är du? 
• Var bor du någonstans? 
• Vad är din sysselsättning? 

o Har du någon eftergymnasial utbildning? 
• Vad jobbar dina föräldrar med? 

o Har de någon eftergymnasial utbildning? 

Skulle du vilja berätta lite om dina shoppingvanor? 

Vad tänker du på när vi säger ordet shopping? 

Huvudfas 

Tema social shopping och sociala värden 

“Shopping är en social aktivitet. Utöver att det är funktionellt så innebär det också en 
tillfredsställselse av att fönstershoppa, impulshandla, upptäcka nya butiker. Det blir ett 
samtalsämne och en utgångspunkt för planerade och oplanerade aktiviteter med andra 
människor”. 

• Är det någonting du skulle vilja komplettera med eller ta bort från hur du ser på 
shopping? 
 
 

• Hur ofta shoppar du (antal gånger i månaden)? Ungefär hur lång tid brukar ett 
shoppingtillfälle vara? 

• Vilken handelskanal föredrar du när du shoppar på detta sätt? 
• Vad är betydelsefullt för dig i denna handelskanal? 
• Spelar det någon roll om du är ensam eller tillsammans med någon annan när du 

shoppar? 
• Beskriv vilka sammanhang som du helst shoppar tillsammans med någon annan? 
• Beskriv ett bra shoppingsällskap för dig. 
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o Upplever du att ni har liknande smak? 
• Upplever du att det finns för- och nackdelar med hur många ni är som shoppar 

tillsammans? 
• Beskriv en bra shoppingupplevelse som du har haft tillsammans med en vän?  
• Hur agerar ni tillsammans när ni shoppar? 
• Spelar det någon roll om du eller ditt sällskap gör ett inköp när ni shoppar 

tillsammans?  
• Vilken typ av produkter går du gärna och tittar på tillsammans med någon annan? 

varför? 

Tema identitet och status 

• Vilken betydelse tror du att konsumtion har för människors identitet? 
• På vilka sätt upplever du att människor har behov att visa upp vad de har shoppat? 
• Är det vid några sammanhang du tror att detta är viktigare?  
• Vid vilka sammanhang skulle du säga att detta stämmer överens på dig? 
• Hur tror du att människor vill att deras vänner ska uppfatta deras konsumtion? 
• Hur tror du att människor i ens omgivning påverkar vad man konsumerar? 

Tema e-handel 

• Berätta när du väljer att e-handla och varför?  
• Hur e-handlar du då? 
• Vilka funktioner upplever du att e-handeln fyller när du e-handlar? 
• Berätta om ett lyckat e-handelsköp du har gjort? 

o och ett mindre lyckat? 
• Hur uppfattar du din egen förmåga att samla in information om produkter? 
• När uppfattar du information på internet från andra konsumenter som trovärdig? 
• Hur visar du någon annan vad du hittar på e-handeln? 
• I vår första kontakt sa du att du främst använder e-handeln för att det är snabbt och 

smidigt. Finns det någon annan funktion du anser att e-handeln uppfyller? 
• Vilka för- och nackdelar har e-handeln enligt dig? 

Tema social på internet 

• Använder du sociala medier eller andra sociala forum på nätet? 
o På vilka sätt använder du dessa? 

• Är du med i några grupper på Facebook? 
• Kan du beskriva vilken relation du har till dem du skriver med/delar information med? 
• Beskriv på vilka sätt du tänker att man kan vara social när man e-handlar? 

Läs definitionen: 

“Social e-shopping innebär att konsumenter på internet kan samverka med 
varandra, posta produktrekommendationer och recenssioner, bilder på sig själv 
tillsammans med produkterna, få råd av andra trovärdiga konsumenter, hitta 
rätt produkter, göra inköp och skapa sociala sammanhang relaterad till sin 
shopping.” 
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• Vad tänker du när vi beskriver det så? 
 
 

• Varför tror du att detta beteendet har växt fram? 
• Är det ett beteende du känner igen från din kompiskrets? 
• Vill du beskriva hur det går till? 

o Stämmer detta in på ditt eget beteende? 
• Hur skulle du önska att det gick när man e-handlar tillsammans med någon? 
• Vad skulle det innebära för din shoppingupplevelse om du kunde shoppa tillsammans 

med andra i e-handeln? 
• På vilket sätt skulle det förändra dina e-handelsvanor?  

Avslutande fas 

• Vill du ändra något som sagts under intervjuns gång? 
• Vill du lägga till något? 
• Skulle du vilja dra tillbaka din intervju? 
• Får vi återkomma med frågor om något är oklart? 
• Tack för din medverkan! 
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Bilaga 4 

Kontrollfrågor i urval av respondenter 
 

1. Är du mellan 18 och 29 år? 
2. Tycker du att shopping är kul? 
3. Handlar du främst i butik och då helst tillsammans med vänner? 
4. Om du använder e-handel, gör du det främst för att det är snabbt, enkelt och smidigt? 
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Bilaga 5 

Översiktstabell för respondenter 
 

Respondent 1  2  3  4  5 
 

Datum för 
intervju 

2016-04-20 2016-04-20 2016-04-21 2016-04-25 2016-04-29 

Kön Kvinna Kvinna Kvinna Kvinna Kvinna 
Ålder 24 23 23 21 23 
Bostadsort Malmö Malmö Lund Lund Helsingborg 
Sysselsättning Handledare, 

butiksbiträde 
Student Student Student Student 

Grad av 
teknisk 
acceptans 
gentemot e-
handeln (Chiu, 
Chang, Cheng 
& Fang 2009) 

Hög  
 
Funktionalitet, 
enkelhet, 
lekfullhet, 
förtroende för e-
handeln & e-
servicekvalitet 

Hög 
 
Funktionalitet, 
enkelhet, lekfullhet, 
förtroende för e-
handeln & e-
servicekvalitet 

Låg 
 
Funktionalitet, 
enkelhet 

Hög 
 
Funktionalitet, 
enkelhet, 
lekfullhet, 
förtroende för 
e-handeln & e-
servicekvalitet 

Hög 
 
Funktionalitet, 
enkelhet, 
lekfullhet, 
förtroende för e-
handeln & e-
servicekvalitet 

Relation till 
uppsatsens 
författare 

Bekant Bekant Bekant Bekant Relation till Sofie 

Övrigt som kan 
ha påverkat 

Första intervjun 
och även den 
som låg till grund 
för omarbetning 
av intervjuguide 

   Service 
managementstude
nt 

 
Respondent 6 

 
7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

Datum för 
intervju 

2016-04-24 2016-04-26 2016-04-27 2016-04-27 2016-04-27 

Kön Man Man Man Man Man 
Ålder 26 26 23 24 28 
Bostadsort Lund Helsingborg Malmö Malmö Malmö 
Sysselsättning Student Student Student Butiksbiträde Butiksbiträde 
Grad av 
teknisk 
acceptans 
gentemot e-
handeln (Chiu, 
Chang, Cheng 
& Fang 2009) 

Låg 
 
Funktionalitet, 
enkelhet 

Låg  
 
Funktionalitet, 
enkelhet  

Medel 
 
Funktionalitet, 
enkelhet, 
förtroende, e-
servicekvalitet 

Hög 
 
Funktionalitet, 
enkelhet, 
lekfullhet, 
förtroende för 
e-handeln & e-
servicekvalitet 

Hög 
 
Funktionalitet, 
enkelhet, 
lekfullhet, 
förtroende för e-
handeln & e-
servicekvalitet 

Relation till 
uppsatsens 
författare 

Bekant Relation till Sofie Bekant Bekant Bekant 

Övrigt som kan 
ha påverkat 

 Service 
managementstudent 
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Bilaga 6 

Facebookinlägg: svar på Sofies inlägg i Facebookgruppen 

Insamlat: 2016-04-25	
Kategori: informativt	
Typ av inlägg: övrigt	
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Bilaga 7 

Facebookinlägg: vilken klänning ska jag ha på min vigsel 

	
Insamlat: 2016-05-14	
Kategori: socialt 	
Typ av inlägg: personligt inlägg	
Konversationen fortsätter på liknande sätt i alla 90 kommentarer	
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Bilaga 8 

Facebookinlägg: tips på handväska�
Insamlat: 2016-04-22 

Kategori: informativt 	
Typ av inlägg: Generella tips	
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Bilaga 9 

Facebookinlägg: Vilken makeup-produkt kan ni inte leva utan? 

Insamlat: 2016-04-23	
Kategori: informativt	
Typ av inlägg: generella tips	
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Bilaga 10 

Facebookinlägg: tips om bra locktångar 

	
Insamlat: 2016-04-22	
Kategori: informativt 	
Typ av inlägg: generella tips	
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Användaren	återkopplar	2016-05-05	och	tackar	för	tipset	och	rekommenderar	
plattången	vidare:	
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Bilaga 11 

Facebookinlägg: vad tror ni hade varit snyggt att hänga på den här väggen 

Insamlat: 2016-05-16	
Kategori: socialt	
Typ av inlägg: personligt inlägg	
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Bilaga 12 

Facebookinlägg: exempel på att länka vidare - tipsar om läppglans från 
specifikt märke 

Kategori:	socialt	
Typ	av	inlägg:	ger	efterköprecensioner	
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Bilaga 13 

Facebookinlägg: tips alla hjärtansdagspresent till pojkvän 

Kategori: socialt	
Typ av inlägg: personliga inlägg	
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Bilaga 14 

Facebookinlägg: exempel på uttryck som förstärker identitet och kultur 

Insamlat: 2016-05-18	
Kategori: informativt	
Typ av inlägg: övrigt	
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Bilaga 15 

Facebookinlägg: exempel på emojiepussmunnar och hjärtan 

Insamlat: 2016-05-18	
Kategori: socialt 	
Typ av inlägg: övrigt	
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Bilaga 16 

Facebookinlägg: smakråd om klänning till bröllop plus återkoppling resultat 

Insamlat: 2016-04-22	
Kategori: socialt	
Typ av inlägg: personliga inlägg	
Konversationen fortsätter på liknande sätt i alla 24 kommentarer	
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En	vecka	senare	återkopplar	användaren	och	lägger	upp	slutresultatet	och	får	en	många	
komplimanger:	
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Bilaga 17 

Facebookinlägg: vågar skriva för att användaren känner sig ha kommit in i 
gruppen 

Insamlat:	2016-05-18	
Kategori:	informativt	
Typ	av	inlägg:	personliga	inlägg	
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Bilaga 18 

Facebookinlägg: tips om hur diskmedel kan användas för att ta bort fläckar 

Insamlat:	2016-05-14	
Kategori:	Informativt	
Typ	av	inlägg:	Generella	tips	
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Bilaga 19 

Facebookinlägg: jag älskar den här sidan 

Insamlat: 2016-05-13	
Kategori: Socialt 	
Typ av inlägg: Personligt inlägg	
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Bilaga 20 

Facebookinlägg: tips för att piffa upp vardagsrum 

Insamlat: 2016-05-11	
Kategori: socialt 	
Typ av inlägg: Personligt inlägg	
Konversationen fortsätter på liknande sätt i alla 40 kommentarer:�
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