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Purpose/Aim: 
The purpose with this thesis is to study the phenomenon social commerce in Sweden and 
investigate the reasons why Comviq, Pocket Shop and Lagerhaus have chosen to use social 
media as a platform for their e-commerce. Furthermore, we want to clarify what it is that makes 
social media a suitable platform for e-commerce and how e-commerce can take advantage of the 
unique features that social media possesses.  
 
Material/Method: 
The study was conducted through qualitative interviews with companies who are in contact with 
social commerce	   in different ways. The study was based on interviews with respondents from 
five Swedish companies. Three of these companies, Comviq, Pocket Shop and Lagerhaus are all 
engaged in social commerce, and the other two, Askås and Cloud Nine are developers of e-
commerce services for the social media platform.  
 
Main Results:  
The result of our study showed that Comviq, Pocket Shop and Lagerhaus chose to use social 
media as a platform for e-commerce in order to increase their sales. Furthermore, social media 
holds important communicative features that facilitate the dissemination of information. The 
viral spread of online word-of-mouth can quickly and effectively reach many people through the 
connected network within social media. This ability is an important reason for why the three 
companies use social media as a platform for e-commerce. It also emphasizes how e-commerce 
can benefit from a presence on social media. In our conclusion, we note that the convergence of 
e-commerce and social media, and the consumer’s need for participation are signs of how our 
changing way of communicating affects the way we consume. 
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collective intelligence, participatory culture, word-of-mouth, WOM, viral marketing 
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Sammanfattning 
Sociala medier har fått allt större betydelse när det gäller kommunikation mellan människor och 
för företag har explosionen av sociala medier inneburit både möjligheter och utmaningar. För att 
möta konsumenterna där de befinner sig har företag nu följt efter kunderna till de sociala 
medierna. I strävan efter att öka sin lönsamhet har företag tagit tillvara på sociala medier som en 
ny och effektiv e-handelskanal, en verksamhet som fått namnet social commerce. Social 
commerce är ett nytt fenomen i Sverige och handlar om försäljning av varor och tjänster via 
sociala medier. Vårt mål med denna studie är att undersöka anledningarna till varför några 
svenska företag har valt att använda sociala medier som en plattform för sin e-handel samt 
klargöra vad det är som gör att sociala medier är en lämplig plattform för e-handel. Studien har 
genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuer med företag som på olika sätt bedriver social 
commerce. Undersökningen baseras på intervjuer med respondenter från totalt fem svenska 
företag där tre av dessa står i fokus för undersökningen. Dessa tre företag är; Comviq, Pocket 
Shop och Lagerhaus, som alla bedriver social commerce. Ytterligare två intervjuer har utförts 
med företagen Askås och Cloud Nine som utvecklar e-handelstjänster till den sociala 
medieplattformen. Resultatet av vår undersökning visar att de kommunikativa aspekter som 
sociala medier innehar underlättar spridning av information vilket är en viktig anledning till 
varför de undersökta företagen anser att sociala medier passar för e-handel. Den virala 
spridningen av online word-of-mouth har en enorm effekt tack vare att informationen kan 
spridas snabbt, effektivt och till många via människor i det sociala nätverket. Denna förmåga är 
ett viktigt skäl till varför de tre undersökta företagen använder sociala medier som en plattform 
för sin e-handel. I vår slutsats noterar vi att konvergensen mellan e-handel och sociala medier 
och konsumenternas behov av att delta är tecken på hur vårt förändrade sätt att kommunicera 
påverkar vårt sätt att konsumera. 
 
Nyckelord: sociala medier, e-handel, social commerce, f-commerce, konvergenskultur, kollektiv 
intelligens, deltagarkultur, word-of-mouth, WOM, viral marknadsföring 
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1. Inledning 
I det inledande kapitlet beskrivs bakgrunden till uppsatsens ämne och hur utvecklingen av dagens medielandskap 
har sett ut. Därefter redogörs för en problemdiskussion kring fenomenet social commerce och uppsatsens 
frågeställningar och syfte klargörs.   

1.1 Bakgrund 
Sedan e-handelns genombrott för ca tjugo år sedan har branschen genomgått konstant 
förändring. Sättet vi konsumerar varor och tjänster på har förändrats radikalt och blir allt mer 
socialt. Den explosionsartade tillväxten av sociala medier i alla dess former; bloggar, sociala 
nätverkssajter, wikis och podcasts har varit en av de största katalysatorerna i denna process. 
Dagens konsumenter är smarta, välinformerade, krävande och har stor kunskap om de produkter 
och tjänster de vill köpa (Kempe et al, 2011:64). Till skillnad från förr då konsumenterna ansågs 
vara passiva åskådare har de idag utvecklats till att vara aktiva, rörliga och mer socialt 
sammankopplade, något som innebär stora konsekvenser för hur företagen ska kommunicera 
och bygga trovärdiga relationer med sina kunder (Jenkins, 2006:18f). Den tydliga gränsen som 
förr existerade mellan producent och konsument har idag suddats ut och ett maktskifte har ägt 
rum – makten ligger hos konsumenterna och inte hos företagen (Jenkins, 2006:3f). 
Konsumenterna tar i allt större utsträckning hjälp av sociala medier i sin informationsinhämtning 
och lägger stor tid på att jämföra produkter, priser och kvalitet före ett köp (Zweigbergk & 
Nygaard, 2011:2). Även det faktum att när konsumenterna vill ha information om en produkt 
eller tjänst lägger de större förtroende till sina vänner och bekantas åsikter än till vad företagen 
själva säger, något som har bidragit till företagens förlorade makt (Carlsson, 2010:38; Kempe et 
al, 2011:64).  
 
I en studie av svenskarnas internetanvändning 2011 visade det sig att 62 procent av Sveriges 
internetanvändare använder någon form av socialt nätverk. Bland de yngre, 16 till 25-år, ligger 
denna siffra på 96 procent. Resultaten från undersökningen visar även, att av de olika typer av 
sociala medier, är Facebook det mest populära, med över hälften, 52 procent, av Sveriges 
befolkning som användare. (Findahl, 2011:18.) Även bloggar och fått större plats i svenskarnas 
vardag. Trots att antalet som skriver bloggar inte har ökat markant, visade studiens resultat att 
antalet som läser bloggar däremot har blivit allt mer populärt. Idag läser 46 procent av Sveriges 
internetanvändare någon eller några bloggar. (Findahl, 2011:19f.) 
 
Utveckling av ny teknologi och uppkomsten av sociala medier har möjliggjort för de nya, digitala 
och mer sociala shoppingvanorna att existera och frodas (Cecere et al, 2011). Sociala medier är 
en plats där vänner samlas, vilket förenklar processen av att söka information om produkter och 
tjänster. Kommunikationen mellan konsumenter har förflyttats från den fysiska butiken in i den 
sociala sfären och väl där är kommunikationen oberoende av tid och rum och kan snabbt spridas 
till ett stort antal människor. (Hennig-Thurau et al, 2004:39.) Henry Jenkins (2006:3) nämner att 
vi lever i en deltagarkultur där konsumenter vill dela med sig av sina erfarenheter och åsikter till 
andra och tack vare sociala medier har deltagarkulturen fått bränsle att växa sig större och 
starkare. Idag är konsumtionen en kollektiv process där vi tillsammans bidrar med information 
som gör det lättare för andra konsumenter att ta beslut i köpprocessen (Jenkins, 2006:3).  
 
De sociala mediernas karaktäristiska egenskaper som exempelvis dialog och interaktivitet, 
erbjuder företag nya sätt att synas och bygga kundrelationer på (Carlsson, 2010:9). Företag får 
även bättre inblick i konsumenternas tankar och åsikter och med hjälp av sociala medier är 
möjligheten att bemöta dessa åsikter stor (Zweigbergk & Nygaard, 2011:28.) Forskare från 
universitetet i Milano har i samarbete med Facebook utfört en av världens största studier på ett 
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av världens största sociala nätverk – Facebook. Alla 721 miljoner aktiva Facebook-användare 
studerades och resultaten visade att i genomsnitt har varje användare 190 vänner och att det bara 
är ca 4,7 steg mellan varje användare på Facebook. Forskarna kom även fram till att hela 99,91 
procent av individerna på Facebook är helt sammankopplade (Ugander et al, 2011:1fff). På dessa 
resultat drar forskarna slutsatsen att Facebook har en enorm förmåga att nå ut till en stor massa 
då kopplingarna mellan alla användare, oavsett var i värden de befinner sig, är så pass starka 
(Ugander et al, 2011:13). Tillgången till det enorma nätverk av människor som existerar på 
Facebook och även på andra sociala medier har gjort att word-of-mouth (WOM) 
kommunikationen fått allt större betydelse för företags verksamheter (Hennig-Thurau et al, 
2004:39). När WOM, som innebär utbytet av information om produkter och tjänster mellan 
konsumenter, sker på sociala medier blir den virala effekten ännu större på grund av 
sammankopplingarna i det sociala nätverket (Kaplan & Haenlein, 2011:255). Till skillnad från 
traditionell ansikte-mot-ansikte kommunikation har WOM kommunikationen på social medier få 
begränsningar och konsumenterna kan snabbt sprida både missnöje och positiva budskap i en 
exponentiell takt till ett stort antal individer (Zweigbergk & Nygaard, 2011:28). 

1.2 Problemdiskussion, syfte och frågeställningar 
Sociala medier och främst Facebook har utvecklats från sin ursprungliga sociala nätverksform till 
att idag innebära så mycket mer än endast en plats för vänner att mötas. Allt från privatpersoner, 
företag, organisationer och enskilda varumärken finns representerade på sociala medier och 
tecken av att sociala medier idag är en betydande kanal för många företag är tydliga. Företag har 
insett vikten av att hålla sig uppdaterade med ny teknik och kundernas nya nätvanor och företag 
väljer att snabbt etablera en digital närvaro. Via den traditionella hemsidan, exempelvis i form av 
knappar, förflyttas kunderna direkt till företagets Facebook-sida, till kontot på mikrobloggen 
Twitter eller till att prenumerera på företagets nyheter via ett RSS-flöde och på så sätt lyckas 
företagen skapa en mer social verksamhet. Genom att integrera de unika sociala funktioner som 
de nya medierna innehar med företagets verksamhet skapas nya möjligheter att nå kunder och 
marknader vars lättillgänglighet tidigare varit begränsad. Att förändringarna i medielandskapet 
tvingar företag att ändra på deras tidigare sätt att bedriva sin verksamhet blir inte bara tydligt 
genom integrationen med sociala medier. Många företag är tvungna att konvergera horisontellt 
genom uppköp och sammanslagningar för att bemästra den hårdnande konkurrensen och 
konsumenternas ökade krav. Spår av sådana konvergenser kan skådas bara det senaste året. I 
september 2011 blev musiktjänsten Spotify en naturlig del av Facebook där vänner tilläts att se 
och dela spellistor med varandra (Spotify, 2011). 
 
När e-handeln exploderade som en ny försäljningskanal i början på 1990-talet var anledningen 
främst att företag behövde stärka sin konkurrenskraft. Företagen såg konkurrensfördelar med e-
handeln då den erbjöd en global arena där nya marknader och fler kunder kunde nås. E-handeln 
erbjöd även ett helt nytt sätt att kommunicera med konsumenterna på. I och med intåget av 
smartphones skedde nästa steg i e-handelns utveckling och termen m-commerce (mobile 
commerce) myntades. M-commerce, som innebär handel av produkter och tjänster via 
mobiltelefonen, blev ytterligare en försäljningskanal med nya kommunikationsalternativ som tog 
företagen ännu närmare sina kunder. (Cecere et al, 2011:5.) Via specialiserade lokala 
erbjudanden, möjligheten till transaktioner via mobilen, applikationer och tjänster som visade var 
ens vänner befann sig, blev mobiltelefonerna det nya sättet att konsumera på ett socialt plan. 
Möjligheten att kunna handla på egna villkor tillfredsställde kundernas behov av individanpassad 
shopping. (Tiwari et al, 2006:40f.) 
 
E-handels evolution visar att denna form av handel flyttas närmare den sociala webben där en 
majoritet av konsumenterna idag befinner sig. Det är i konvergensen mellan e-handel och sociala 
medier som vi hittar 2010-talets buzzword och det allra senaste fenomenet – social commerce, 
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som på svenska kan översättas till social shopping. Trots att vetenskaplig forskning kring social 
commerce är begränsad då detta är ett nytt fenomen, har experter på områden kring sociala 
medier, e-handel och digital kommunikation gång på gång förutspått att social commerce är 
framtidens stora trend (Kempe et al, 2011; Marsden, 2011; Owyang, 2009). Kända webbsidor 
och kunniga bloggare listar återkommande social commerce som nästa revolutionerande 
genombrott som kommer förändra sättet vi kommunicerar och konsumerar på (Wolst, 2011; 
Diner, 2011). Även Facebooks grundare, Mark Zuckerberg, konfirmerar detta: 
 

If I had to guess, social commerce is the next area to really blow up. (Rowan & 
Cheshire, 2011) 

 
Social commerce betyder att konsumenternas shoppingupplevelse sker på, eller med hjälp av, 
sociala medier. Företag kan integrera olika sociala funktioner i sin befintliga e-handel för att göra 
det möjligt för kunderna att gilla produkter, dela sina köp och kommentera. En variant av social 
commerce är f-commerce – handel på Facebook. F-commerce uppstod i USA år 2009 då en 
floristkedja började sälja blommor via sin Facebook-sida. Detta var ett första företag i en strid 
ström av företag som sedan följde efter och idag finns bland annat Coca-Cola, Pampers och 
många fler välkända varumärken representerade med en egen Facebook-butik (Marsden, 2011).  
 
I Sverige är social commerce ännu ett relativt nytt fenomen med ett fåtal företag som tagit sin e-
handel ut på den sociala webben. Mobiltelefonikedjan Comviq och bokhandelsföretaget 
Pocketshop har båda öppnat varsin Facebook-butik under 2011. Även inredningskedjan 
Lagerhaus har hittat ett innovativt sätt att kombinera e-handel och sociala medier. Genom 
försäljning via bloggar bedriver Lagerhaus en variant av social commerce. Utvecklingen visar att 
ett nytt fenomen börjar formas och ta plats i det svenska medielandskapet som förändrar hur 
företagen kommunicerar med sina kunder samt hur kunderna konsumerar. Jämfört med den 
traditionella e-handeln där företagen har kontroll över kommunikationen och hellre basunerar ut 
sitt budskap till konsumenterna har det digitala och sociala medielandskapet öppnat upp för nya 
sätt att kommunicera där två-vägskommunikation, dialog och interaktion står i fokus. Sociala 
medier har skapat en plattform som tillfredsställer människors vilja och behov av att 
kommunicera, interagera och dela med sig av sina erfarenheter om produkter och tjänster. På 
sociala medier kan konsumenterna kommunicera med många på ett personligt sätt samt ge och 
ta information som den traditionella e-handeln saknar. Därför är konvergensen mellan e-handel 
och sociala medier intressant och när företagen sakta men säkert följer efter kunderna in på de 
sociala medierna förstår vi att social commerce har potential att bli en lukrativ trend. De 
frågeställningar som står i fokus för vår studie av social commerce är; Vilken betydelse har de 
kommunikativa egenskaperna som sociala medier besitter och på vilket sätt kan e-handeln gynnas av att 
integreras med sociala medier? 
 
Vårt syfte med denna uppsats är att fördjupa oss i fenomenet social commerce i Sverige och 
undersöka anledningarna till varför Comviq, Pocket Shop och Lagerhaus har valt att använda 
sociala medier som en plattform för sin e-handel. Vidare vill vi klargöra vad det är som gör att 
sociala medier är en lämplig plattform för e-handel och hur e-handeln kan dra nytta av de unika 
egenskaper som sociala medier besitter. 
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1.3 Uppsatsens framställning 
För att uppnå en tillförlitlig studie av fenomenet social commerce har studiens tillvägagångssätt 
varit av stor vikt och de metodöverväganden som gjorts presenteras i korthet nedan. Även 
uppsatsens disposition presenteras för att ge en överblick över uppsatsens innehåll.    

1.3.1 Metodöverväganden  
För att undersöka fenomenet social commerce i Sverige och söka svar på varför företag väljer att 
använda sociala medier som en plattform för sin e-handel, har vi valt att undersöka företag som 
alla bedriver någon form av social commerce, antingen genom försäljning direkt via Facebook 
eller via bloggar. I syfte att skapa oss en fördjupad bild av social commerce har vi valt att 
använda kvalitativa intervjuer. Med hjälp av intervjuer med representanter från respektive företag 
kan vi få insikt i vilka faktorer som drivit Comviq, Pocket Shop och Lagerhaus till en ny e-
handelssatsning på den sociala webben samt hur sociala medier kan fungera som en passande 
plattform för e-handel. Som komplement till intervjuerna med de tre ovan nämnda företagen har 
ytterligare två företag bidragit med material till undersökningen. Dessa företag är Cloud Nine 
och Askås som varit involverade i utvecklingen av Comviq respektive Pocket Shops Facebook-
butiker och innehar stor kunskap om hur social commerce fungerar i praktiken. I kapitel 4 
redogörs för en utförligare beskrivning av metodval och tillvägagångssätt. 

1.3.2 Uppsatsens disposition 
Efter den inledande delen till uppsatsen beskrivs i nästkommande kapitel innebörden av fyra 
viktiga begrepp som står i fokus för uppsatsen, dessa begrepp är; e-handel, Web 2.0, social 
commerce och f-commerce. I kapitel tre redogörs för innehållet i det teoretiska ramverket. 
Kapitlet är uppdelat i tre delar, konvergenskulturen, sociala medier och från masskommunikation 
till mass self-communication. I delen om konvergenskulturen redogör vi för teorier om 
mediekonvergens, deltagarkultur och kollektiv intelligens. I den andra delen beskrivs hur sociala 
medier definieras samt hur företag kan dra nytta av dess unika egenskaper. I den sista delen av 
kapitel tre redogörs för teorier om WOM och viral marknadsföring. Kapitel fyra innehåller en 
presentation av undersökningens material och upplägg. Detta kapitel innehåller även en 
bakgrundsbeskrivning av de undersökta företagen Comviq, Pocket Shop och Lagerhaus. 
Därefter beskrivs valet av kvalitativa intervjuer som metod samt undersökningens 
genomförande. I resultatkapitlet presenteras det empiriska materialet. Materialet är indelat i fyra 
kategorier; sociala medier, kollektiv intelligens/deltagarkultur, WOM/viral spridning samt 
konvergensen mellan e-handel och sociala medier. I analyskapitlet återknyts det empiriska 
materialet till det teoretiska ramverket med ambition att analysera och besvara uppsatsens syfte 
och frågeställningar. Slutligen presenteras de övergripande slutsatserna som svar på vår 
problemformulering och en diskussion förs kring framtiden för social commerce. Uppsatsen 
avrundas med en redogörelse av uppsatsens begränsningar för att därefter ge förslag på vidare 
forskning som skulle kunna bidra till en fördjupad förståelse för fenomenet social commerce.  
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1.4 Språkliga beteckningar 
Som nämnts ovan kommer vi i denna uppsats undersöka ett relativt nytt fenomen i Sverige, 
nämligen social commerce. Detta innebär att många av de termer som denna studie bygger på 
ännu inte har några vedertagna svenska översättningar. Eftersom vi anser det viktigt att använda 
de termer som är vanligast förekommande innebär detta att vi i uppsatsen kommer använda flera 
engelska termer. Nedan redogör vi för vilka dessa termer är och varför vi valt att använda det 
engelska språkbruket genomgående i uppsatsen.   
 

• Social commerce: På svenska kan denna term översättas till social shopping 
eller social handel, en översättning som används relativt frekvent. Trots att det 
finns korrekta och användbara svenska översättningar för social commerce 
väljer vi att i denna uppsats alltigenom bruka det engelska uttrycket då det är 
vanligast förekommande. 
 

• F-commerce: Till skillnad från social commerce har f-commerce (Facebook-
commerce) ännu inte fått en vedertagen svensk översättning. Den engelska 
termen är dock välkänd och väl omskriven i amerikanska medier, artiklar och 
på webbsidor, varpå vi väljer att använda denna term.  

 
• Web 2.0: Då de termer som står i fokus för denna uppsats är på engelska vill 

vi vara konsekventa och även stava Web 2.0 utifrån den engelska stavningen.  
 

• Word-of-mouth (WOM): WOM är en vanligt förekommande term inom 
marknadsföring och kommunikation. På svenska kan uttrycket översättas till 
mun-till-mun kommunikation vilket dock inte används lika frekvent som det 
engelska. Vi har därför valt att använda oss av det engelska uttrycket. 

 
• Mass self-communication: En svensk översättning på denna term, som 

myntades av Manuel Castells, är svår att finna, varpå vi väljer att använda dess 
ursprungsversion.  
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2. Från e-commerce till f-commerce 
Nedan ges en bakgrundsbeskrivning av fyra viktiga delar i vår undersökning, nämligen e-handel, Web 2.0, social 
commerce och f-commerce. Först ges en beskrivning av vad e-handel innebär och hur den har utvecklats från dess 
genombrott på 1990-talet. Därefter förklaras utvecklingen av Web 2.0 och dess mest centrala karaktärsdrag. 
Till sist presenteras en beskrivning av vad termerna social commerce och f-commerce innebär.    

2.1 E-handel (e-commerce) 
Begreppet e-handel myntades i början på 1990-talet och har sedan sitt genombrott kommit att 
ändra på sättet som företag utövar sin verksamhet och interagerar med sina kunder (Quaddus & 
Achjari, 2005:127f). Internet blev en effektiv kommunikationskanal för handlare tack vare sina 
förmånliga karakteristiska drag som exempelvis lättillgänglig, flexibel, snabb, kostnadseffektiv, 
enkel att sköta samt dess potential att kunna kommunicera till en stor publik (Doherty & Ellis-
Chadwick, 2006:411). Utveckling av ny teknik var en av de största anledningarna till e-handelns 
snabba expansion men även den hårdnande konkurrensen mellan företag bidrog till e-handelns 
framgång (Turban et al, 2010:53). På grund av möjligheten till att dela information, föra en två-
vägskommunikation med sina kunder, insamla data samt marknadsföra produkter och tjänster 
har e-handeln ökat i popularitet och blivit ett nytt konkurrensmedel för företag (Doherty & Ellis-
Chadwick, 2006:411f). E-handel definieras som processen av att köpa, sälja, överföra eller utbyta 
produkter, tjänster och/eller information via internet (Turban et al, 2010:46). E-handel kan även 
beskrivas i bredare termer där hela verksamheten som sker på internet definieras. I den 
definitionen inkluderas även att betjäna kunder, samarbeta med andra företag samt att sköta 
elektroniska transaktioner inom en organisation. (Turban et al, 2010:47.) Även marknadsföring är 
en viktig del i begreppet e-handel och precis som vilken annan verksamhet behöver även e-
handel stöd av reklam och marknadsföring. Detta är speciellt viktigt för e-handel mellan företag 
och konsument eftersom köparen och säljaren ofta inte känner varandra. (Turban et al, 2010:49.)  

2.2 Web 2.0 
Web 2.0 är ett omsusat begrepp som först introducerades 2004 av Tim O’Reilly (Lister et al, 
2009:204). Enligt O’Reilly (2005) är Web 2.0 ett samlingsbegrepp för den nya generationen 
webbtjänster och affärsmodeller på internet. O’Reilly (2005) menar att interaktivitet och 
samarbete mellan användarna är viktiga delar i Web 2.0 och webben utgör en plattform där 
användaren har kontroll över sin egen data. Webbsajterna som faller inom ramen för Web 2.0 är 
utformade för att främja deltagande från användarna och utnyttja den kollektiva intelligensen. 
Egenskapen att kunna kombinera och omforma data från många olika källor är även viktigt inom 
Web 2.0. (O’Reilly, 2005.) I den kända artikeln What is Web 2.0? Design Patterns and Business Models 
for the Next Generation of Software (2005) sammanfattar O’Reilly sin beskrivning av begreppet Web 
2.0 i sju övergripande punkter;  

• Webben som plattform 
Internet fungerar som en plattform för den nya generationen webbtjänster och 
affärsmodeller, det är inte bara ett nätverk.  

• Utnyttja kollektiv intelligens 
Genom att utnyttja samarbete online kan företag skapa konkurrenskraft.  

• Data är nästa ”Intel inside” 
Det är avgörande att äga viss data eller tillgång till vissa uppgifter som är kostsamma att 
anskaffa.  
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• Slutet på mjukvarureleaser 
Mjukvarans roll har förändrats från att vara en produkt till att vara en tjänst med 
information som ständigt behöver uppdateras. 

• Enkla programmeringsmodeller 
Enklare programmering som knyter ihop tjänster och skapar interaktiva webbsidor gör 
det lättare att redigera innehållet.  

• Mjukvaruutveckling för alla sorters enheter 
Webben utgör en plattform där olika applikationer och tekniker kan kombineras.  

• Rik användarupplevelse 
Webben är mer dynamisk och interaktiv och ger plats för användarna att skapa innehåll. 
(O’Reilly, 2005.) 

Ett flertal forskare (Cormode & Krishnamurthy, 2008:4; Wu Song, 2010:252) hävdar att det är 
svårt att riktigt kunna klargöra när internetutvecklingen tog steget från att karaktäriseras som 
Web 1.0 till 2.0 eftersom webbsidor idag inte kan kategoriseras som enbart det ena eller det 
andra. Web 1.0 brukar ofta omnämnas som 1990-talets webb och trots att linjen dem emellan är 
oklar existerar det ändå tydliga skillnader (Warr, 2008:591). För att enkelt beskriva skillnaden 
mellan Web 1.0 och Web 2.0, nämner Wu Song (2010:251) att Web 1.0 främst var en källa till 
information till skillnad från Web 2.0 som beskrivs som en plattform för deltagande. Enligt 
Cormode & Krishnamurthy (2008:2), som i en studie undersökt skillnaden mellan Web 1.0 och 
Web 2.0, är möjligheten för varje individuell användare att skapa det innehåll som fyller olika 
Web 2.0 sajter, den största skillnaden mellan 1990-talets och dagens webb. Förutom användar-
genererat innehåll är även möjligheten till interaktivitet ett grundläggande karaktäristiskt drag hos 
Web 2.0 (Wu Song, 2010; O’Reilly, 2005; Funk, 2009). 
 
Trots att O’Reillys definition av Web 2.0 har fått en världsomspännande räckvidd har det också 
fått utstå stor kritik av flera forskare (Warr, 2008; Funk, 2009; Wu Song, 2010), då begreppet 
anses vara för brett och för generellt för att kunna förklara olika internettjänster, som inte 
nödvändigtvis är nära besläktade. Enligt Funk (2009:xv) handlar Web 2.0 om en social 
förändring som lett till att mer fokus riktas på interaktivitet och att kontrollen över innehåll har 
förflyttats från stora aktörer till vanliga användare. Funk (2009:xi) nämner att Web 2.0 kan 
beskriva specifika webbsidor som exempelvis Myspace och YouTube, kulturella trender som 
socialt nätverkande genom exempelvis bloggar, samt ny teknologi som gör det möjligt att skapa 
komplexa webbapplikationer. Då O’Reillys definition av begreppet främst fokuserar på den 
teknologiska utvecklingen, försöker Funk ge en fördjupad förklaring av Web 2.0 ur sociala- och 
marknadsföringsaspekter. Funk (2009:xviii) nämner att företag som utnyttjar Web 2.0 teknologin 
i sin verksamhet kommer kunna skapa starkare och mer personliga band till sina kunder, positivt 
varumärkesbyggande, feedback som gör det möjligt att förbättra ens verksamhet baserad på 
kundbeteende samt ökad interaktivitet som gör det lättare att betjäna sina kunder. Även andra 
forskare som exempelvis Wu Song (2010:250) har försökt fördjupa sig i andra aspekter av 
begreppet. Wu Song (2010:253) menar exempelvis att det existerar en kulturell dimension i Web 
2.0 och att det finns anledningar till varför individer engagerar sig i internet som inte beror på 
teknologi, utan på komplexa dynamiker mellan auktoritet, kunskap och individualism. I sin studie 
drar Wu Song (2010:270) slutsatsen att Web 2.0 teknologin är skapad för att tillfredsställa 
individernas nuvarande vanor – ett personorienterat engagemang och att denna vana kan 
utvecklas i nya och kraftfulla sätt tack vare den nya plattformen.  
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Trots det faktum att forskare har försökt vrida och vända på innebörden av Web 2.0, både för 
företag och individer, kan några gemensamma drag för den nya webben konkretiseras, vilket 
också visar sig finnas beskrivna i O’Reillys ursprungliga definition från 2004. Web 2.0 är en 
plattform för deltagande och informationsspridning där innehållet är användargenererat 
(O’Reilly, 2005; Turban et al, 2010:427; Carlsson, 2010:8).  

2.3 Social commerce 
Social commerce beskrivs som en övergripande term för försäljning av produkter och tjänster på 
sociala medier (Marsden, 2011:5). Social commerce handlar om hur företag kan dra nytta av sina 
kunders sociala nätverk samt lyssna, engagera och bygga meningsfulla dialoger med sina kunder. 
Användningen av sociala medier ska stimulera shoppingupplevelsen och göra den mer personlig. 
Social commerce är inte en förlängning av den traditionella e-handeln eller ett verktyg som 
enbart används för interaktiv marknadsföring. Det är en helt nya kanal som företag kan använda 
för att, på nya sätt, influera konsumenterna. Vidare sträcker sig social commerce till olika 
områden inom hela värdekedjan, exempelvis till kundservice och produktutveckling och det 
påverkar hur företag lyssnar och interagerar med sina kunder. (Cecere et al, 2011:7.) Social 
commerce låter kunderna söka, rekommendera, införskaffa åsikter och handla utan att lämna den 
sociala nätverkssajten (Kempe et al, 2011:64). 

2.4 F-commerce 
En variant av social commerce är f-commerce, som står för Facebook-commerce. F-commerce 
är ett uttryck som kommer från e-handeln och handlar om hur företag använder Facebook som 
en plattform för försäljning – e-handel på Facebook. F-commerce har utvecklats från att enbart 
behandla försäljning via Facebook till att idag innebära ett helt ekosystem av lösningar till 
försäljning med hjälp av Facebook. (Marsden, 2011:2.) Det finns främst två grundläggande typer 
av f-commerce. Företag kan antingen välja att bedriva försäljning direkt på Facebook eller 
externt från en egen webbsida eller butik med hjälp av olika Facebook-applikationer. (Marsden, 
2011:4.) Vid försäljning på Facebook sker detta ofta genom en så kallad Facebook-butik. En 
Facebook-butik installeras med hjälp av e-handelsapplikationer på ett företags Facebook-sida 
som gör det möjligt för konsumenter att genomgå hela köptransaktionen, från val av produkt till 
betalning, utan att behöva lämna nätverket. I Facebook-butiken kan kunderna också söka 
information, gilla produkter och dela med sig av information om sina köp till sitt sociala nätverk. 
(Marsden, 2011:2.) 
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3. Teoretiskt ramverk 
Det teoretiska ramverket består av tre delar som tillsammans beskriver hur dagens medielandskap ser ut samt 
hur kommunikationen har förändrats på grund av digitaliseringen. Först ges en djupare beskrivning av 
konvergenskulturen och de centrala begreppen deltagarkultur och kollektiv intelligens. Sedan beskrivs innebörden 
av sociala medier och vad ett socialt nätverk är. Därefter presenteras kommunikationens utveckling, från 
masskommunikation, mass self-communication till WOM och viral marknadsföring. Slutligen ges en 
sammanfattning av det teoretiska ramverket där en förklaring av hur teorierna hänger ihop klargörs.  

3.1 Konvergenskulturen 
Henry Jenkins bok Convergence culture – where old and new media collide (2006) handlar om relationen 
mellan tre viktiga koncept; mediekonvergens, deltagarkultur och kollektiv intelligens. Med 
konvergens menar Jenkins (2006:2) flödet av innehåll mellan olika medieplattformar och 
samarbetet mellan olika medieindustrier. ”The Black Box Fallacy” är ett uttryck som Jenkins 
skapat, som handlar om hur förändringen i medielandskapet inte leder till att gamla medier 
ersätts av nya, digitala medier, något som vissa påstår kommer ske. Jenkins (2006:14) är kritisk till 
argumentet att utvecklingen leder till att allt medieinnehåll tillslut kommer finnas i en enda svart 
låda i vårt vardagsrum. Den kritik som Jenkins (2006:14) framför är att ett mediums innehåll, 
publik och sociala status kan förändras men när ett medium väl har etablerat sig på marknaden 
och uppfyller ett behov, kommer det fortsätta fungera som en viktig kommunikationskanal. 
Grunden i mediekonvergensen är att hårdvaran divergerar medan innehållet konvergerar. 
(Jenkins, 2006:14f.) I likhet med Jenkins tankar om ”The Black Box Fallacy” nämner även 
McQuail (2006:137) att mediekonvergensen inte kommer leda till att äldre massmedier ersätter 
nyare medier. Det som utvecklingen visar är att många massmedier har överlevt digitaliseringen 
och behållit sin status och identitet. De nya elektroniska medierna ska därmed inte ses som 
ersättare utan som tillskott till de existerande medierna. (McQuail, 2006:137.) McQuail 
(2006:137) konstaterar däremot att digitaliseringen och konvergensen kan komma att medföra 
större och mer revolutionerande konsekvenser än vad tidigare förändringar vad gäller media har 
gjort. Ett av Jenkins (2006:15) huvudargument gällande konvergenskulturen är att det inte enbart 
handlar om en teknologisk förändring. Att medieinnehåll kan cirkulera mellan olika plattformar 
beror främst på konsumenters aktiva deltagande. Det har skett ett kulturellt skifte där 
konsumenterna är den stora anledningen till konvergensen eftersom de uppmuntras söka ny 
information och integrera olika medier med varandra. (Jenkins, 2006:15.) Det är alltså 
individuella konsumenter och deras sociala interaktioner med varandra som driver 
konvergenskulturen framåt (Jenkins, 2006:3).  
 
Jenkins och Deuze (2008:6) argumenterar för att konvergensen, som har förändrat den 
kommunikativa infrastrukturen, måste ses som både en top-down – företagsdriven process samt 
en bottom-up – konsumentdriven process. Demokratiseringen av medieanvändningen, det vill 
säga, den öppenhet och frihet som idag existerar på internet, har skapat större möjligheter för 
individer och små organisationer att få sin röst hörd. Däremot har det också lett till att företag 
söker nya sätt att nå lönsamhet genom användningen av olika medieplattformar för att hitta nya 
marknader och kunder. (Jenkins & Deuze, 2008:6.) Jenkins och Deuze (2008:6) menar därmed 
att konvergensen har bidragit till två motsättande konsekvenser. Användarna har lärt sig att 
bemästra flödet av innehåll mellan olika kanaler och ta kontroll över innehållet samt interagera 
med varandra, samtidigt som företagen har lärt sig hur de skapar innehåll som kan integreras i de 
olika kanalerna. Ibland möter dessa två krafter varandra och skapar de bästa förutsättningarna 
för närmare och mer givande relationer mellan producenter och konsumenter men ibland 
krockar dessa och tävlan om makten blir påtaglig. (Jenkins & Deuze, 2008:6.) Shi (2011:135f) har 
valt att tala om denna utveckling utifrån ett mikro- och makroperspektiv där mikroperspektivet 
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behandlar konsumenternas förändrade mediekonsumtion och ökade makt. Makroperspektivet 
handlar om att medieföretagen blir allt mer flexibla och även de får ökad makt eftersom de tar 
tillvara på möjligheten till kundanpassning och global expansion. Ofta tar det former av uppköp 
eller sammanslagningar av olika företag för att få tillgång till nya kunder och marknader. (Shi, 
2011:136.) Ett välkänt uppköp gjordes av Rupert Murdoch’s Fox Interactive år 2005 då de köpte 
MySpace, vilket gav Fox tillgång till den enorma marknaden på internet men även möjligheten 
att integrera sina tidigare produkter på den sociala nätverkssajten (Shi, 2011:136; Lister et al, 
2009:202).  

3.1.1 Deltagarkultur och kollektiv intelligens 
Konvergenskulturen har skapat nya former av deltagande och samarbete (Jenkins, 2006:245).  
Den rådande konvergensen ställer stora krav på företag eftersom de måste anpassa sig till hur 
mediekonsumtionen ser ut idag. Mediekonvergensen handlar om en förändring av hur media 
produceras men även hur vi idag konsumerar media. (Jenkins, 2006:16ff.) Jenkins (2006:18f) 
förespråkar att vi lever i en deltagarkultur och menar att den äldre synen på konsumenterna inte 
längre stämmer. Då det äldre antagandet var att konsumenter är passiva, orörliga och isolerade är 
det nya antagandet att de är aktiva, rörliga och mer socialt sammankopplade, något som företag 
måste ha i åtanken (Jenkins, 2006:18f). I deltagarkulturen har gränsen mellan konsument och 
producent suddats ut och konsumenterna är istället deltagare som interagerar med varandra 
(Jenkins, 2006:3). 
 
I likhet med Jenkins resonemang om deltagarkulturen, nämner även Yochai Benkler (2006:60) 
hur nätverkssamhället skapar nya möjligheter till organiserad produktion. Med detta menar 
Benkler (2006:60) att produktionen är decentraliserad, gemensam och fri från ägande. 
Organiserad produktion handlar även om att dela resurser mellan ett stort antal, vitt utspridda 
och löst kopplade individer. Dessa individer samarbetar tillsammans utan att vara beroende av 
marknaden. (Benkler, 2006:60.) Benkler (2006:60ff) kallar denna produktion för ”common-based 
peer production”, en gemensam produktion som är beroende av individer och självgenererat 
agerande. Den idag allmänt förekommande kommunikationen via sociala nätverk har lett till en 
dramatisk förändring av räckvidden, skalan och effektiviteten av gemensam produktion och 
deltagande (Benkler, 2006:68). Genom att individer tar sig tid att tillsammans samla ihop 
erfarenheter, kunskap och kreativitet formas ny information och kunskap (Benkler, 2006:81). 
Enligt Benkler (2006:70) är styrkan med internet att den tillåter individer att söka och samla 
information när som helst från ett stort antal deltagare. Individerna får själva granska och skriva 
till informationen och deras motiv ligger i behovet att finna svar på specifika frågor (Benkler, 
2006:70). Benkler (2006:70) hänvisar till Wikipedia som ett exempel på hur individer bidrar med 
information och kunskap för att skapa något tillsammans. Wikipedia karaktäriseras främst av att 
sajten bygger på kollektivt författarskap och plattformen gör det möjligt för vem som helst att 
ändra innehållet på sajten (Benkler, 2006:70).  
 
Eftersom det i dagens samhälle finns mängder av information att tillgodogöra sig, har detta lett 
till att individer pratar med varandra om den media de konsumerar. Dessa konversationer skapar 
ett ”buzz” som är otroligt givande för medieindustrin. (Jenkins, 2006:4.) Enligt Jenkins (2006:4) 
är konsumtionen idag en kollektiv process. Begreppet kollektiv intelligens, som först myntades 
av Pierre Lévy, betyder att konsumenter delar med sig av sina erfarenheter till andra vilket bidrar 
till en bättre och gemensam kunskap. Den kollektiva intelligensen har blivit ett viktigt maktvapen 
och konsumenterna börjar lära sig hur att använda denna makt i vardagliga situationer. (Jenkins, 
2006:4.)  
 

None of us knows everything; each of us knows something; and we can put the 
pieces together if we pool our resources and combine our skills. (Jenkins, 2006:4) 
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Interaktivitet är ett begrepp som ofta förekommer i diskussioner om nya medier och 
deltagarkulturen. Trots att interaktivitet länge varit ett centralt begrepp vid beskrivningen av 
internet, skiljer sig betydelsen av interaktivitet idag jämfört med förr då Web 2.0 inte hade fått 
sitt genombrott. (Funk, 2009:2.) Idag handlar interaktiviteten inte enbart om att människor 
interagerar med andra människor – det handlar om människor som exempelvis modifierar 
webbsidor för att interagera med varandra, publicerar kommentarer och åsikter, laddar upp 
bilder och skapar videos (Funk, 2009:2). Enligt Lister et al. (2009:21) handlar dagens 
interaktivitet om ett större engagemang kring medieinnehåll, en mer oberoende relation till 
kunskapskällor, individualiserad medieanvändning samt större valmöjligheter. Att användare är 
interaktiva betyder enligt Lister et al. (2009:22) att de har förmågan att direkt ingripa och ändra 
de texter och bilder de har tillgång till. 

3.2 Sociala medier 
Trots att begreppet sociala medier idag är välbekant för de flesta, har många svårt att ge en 
konkret definition av vad sociala medier egentligen betyder (Brake & Safko, 2009:3). Kaplan och 
Haenlein (2010:59) poängterar att det råder en förvirring gällande begreppet och att många tror 
att sociala medier kan likställas med Web 2.0. Kaplan och Haenlein (2010:61) gör en distinktion 
mellan begreppen sociala medier, Web 2.0 och användargenererat innehåll. De beskriver att 
sociala medier kan ses som en grupp internetbaserade applikationer som bygger på ideologin och 
teknologin av Web 2.0 som tillåter skapandet och utbytandet av användargenererat innehåll 
(Kaplan & Haenlein, 2010:61). Enligt Carlsson (2010:10) kan begreppet sociala medier beskrivas 
som webbrelaterade tjänster där individer kan konversera, knyta kontakter, ta del av och utbyta 
information. Sociala medier bygger på – eller leder till – nätverkande mellan människor och kan 
definieras som kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera direkt med 
varandra. Det är aktiviteter som kombinerar teknologi, social interaktion och användargenererat 
innehåll. Med användargenererat innehåll menas att innehållet är skapat av användarna till 
skillnad från traditionella medier där innehållet ofta är skapat av företag. (Carlsson, 2010:9ff.) I 
likhet med Carlssons definition, beskriver Brake och Safko (2009:6) att sociala medier är 
aktiviteter, verksamheter och beteenden mellan en samling människor som träffas online för att 
dela information, kunskap och åsikter genom användningen av kommunikativa medier. 
Kommunikativa medier är webbaserade och gör det möjligt att skapa och enkelt överföra 
innehåll så som bilder, text, musik och rörlig bild (Brake & Safko, 2009:6). I Hogan och Quan-
Haases (2010:310) definition av sociala medier, lägger de vikt vid kommunikationens karaktär 
och anser att medier som tillåter två-vägsinteraktion med en publik kan kategoriseras som sociala 
medier. Två-vägsinteraktionen kan även beskrivas som flervägskommunikation där sändaren och 
mottagaren är fler än bara en person och där meddelandet leder till ett engagemang att utbyta 
information (Hogan & Quan-Haase, 2010:310). I en studie gjord av Ang (2011) konstaterar han 
att sociala medier består av fyra viktiga pelare; sammankoppling, konversationer, 
innehållsskapande och samarbete. Dessa fyra pelare som enligt Ang (2011) är grundstommen i 
sociala medier går att finna i de olika vetenskapliga definitioner som presenterats ovan. Den 
digitala mötesplatsen Facebook, mikrobloggen Twitter, uppslagsverket Wikipedia och 
videodelningssajten YouTube är exempel på sociala medier som besitter drag av de fyra pelarna.  
 
Ur ett företagsperspektiv handlar sociala medier om att skapa engagemang, möjliggöra 
konversationer samt generera lönsamhet från dessa konversationer (Brake & Safko, 2009:4ff). 
Brake och Safko (2009:5) nämner att trots att företag inte kan kontrollera konversationerna på 
sociala medier kan de influera dem. De nämner att sociala medier innehar många positiva 
möjligheter för företag att förbättra sin verksamhet och att effekten av kommunikationen mellan 
individer är en av de stora tillgångarna som sociala medier har (Brake & Safko, 2009:5). Även 
Turban et al. (2010:450) poängterar att sociala medier skapar stora möjligheter för företag att få 
feedback från konsumenter. Genom att samla in information och interagera med sina kunder 
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kan företag nå snabbare och billigare resultat samt närmare relationer till sina kunder (Turban et 
al, 2010:450.)  

3.2.1 Sociala nätverk 
Tillgången till det enorma nätverk av människor som sociala medier möjliggör är en fördel som 
många forskare och författare ofta nämner som något företag bör utnyttja (Carlsson, 2010; Lister 
et al, 2009; Funk, 2009). Ny teknik har bidragit till att människors sociala nätverk är betydligt 
större idag och begränsas inte längre till grannen, arbetskamraten eller bästa vännen (Carlsson, 
2010:8). Ett socialt nätverk är en komplex samling noder, oftast bestående av organisationer eller 
individer, som kopplas samman via olika ömsesidigt beroende funktioner som exempelvis 
visioner, värderingar, intressen, relationer eller idéer. Det är en plattform där individer kan skapa 
sin egen plats eller hemsida där de kan blogga, publicera bilder, videos eller musik, dela idéer 
samt länka till andra webbsidor de finner intressanta. (Turban et al, 2010:56.) I vetenskaplig 
litteratur kallas ofta sociala medier som Facebook och YouTube för sociala nätverkssajter (Boyd 
& Ellison, 2008:210). Boyd och Ellison (2008:211) definierar en social nätverkssajt som en 
webbaserad tjänst som tillåter individer att skapa en offentlig eller halv-offentlig profil inom ett 
begränsat system, publicera en lista på andra användare som de delar en relation med eller 
innehar en koppling till samt se andras listor på relationer och kopplingar inom ett nätverk. Det 
som gör sociala nätverkssajter unika är att de tillåter individer att möta obekanta personer, men 
även att de möjliggör för användarna att beskriva och göra sitt sociala nätverk synligt för andra. 
På många av de största sociala nätverkssajterna är användarna där för att kommunicera med 
personer som redan existerar i deras sociala krets och motivet till att kommunicera med okända 
personer är mycket mindre. (Boyd & Ellison, 2008:211.)  

3.3 Från masskommunikation till mass self-communication 
Begreppet masskommunikation myntades i sent 1930-tal för att beskriva ett nytt socialt fenomen 
och ett viktigt kännetecken för den moderniserade världen som höll på att växa fram. 
Massmedierna, så som tidningar, TV och radio, gjorde det möjligt att kommunicera öppet, på ett 
avstånd, till en stor publik. (McQuail, 2005:4.) Publiken uppfattades som en stor homogen massa 
med mer eller mindre anonyma konsumenter. Sändaren var alltid en professionell 
kommunikatör, exempelvis journalist, underhållare, producent eller en stor makt i samhället, 
exempelvis politiker, präst, eller marknadsförare. Relationen mellan sändare och mottagare 
karaktäriserades som ensidig och opersonlig och det fanns ett fysiskt och socialt avstånd dem 
emellan. Det symboliska innehåll eller meddelande som sändes ut var ofta standardiserat och till 
för att återanvändas. Förenklat definieras masskommunikation som överföring av information 
utan någon respons eller interaktion mellan sändare och mottagare. (McQuail, 2005:55.) 
 
Den definition av masskommunikation som skapades för ca 80 år sedan är fortfarande relevant 
trots att mycket har förändrats i medielandskapet. Däremot finns det idag teknologiska 
möjligheter för flervägskommunikation som kan riktas till specifika individer eller grupper och 
därmed inte enbart till den stora massan. (McQuail, 2005:75.) Som Carlsson (2010:31) nämner är 
medielandskapet, kommunikationskanaler och förutsättningar för marknadsföring ständigt under 
förändring och utveckling, vilket innebär stora konsekvenser för företag och konsumenter. 
Människor vill idag bli individuellt behandlade och mycket av utvecklingen tyder på att företag 
måste ändra sitt sätt att nå ut till konsumenterna för att lyckas i den digitala världen (Carlsson, 
2010:32). Enligt Carlsson (2010:35) har utvecklingen av ny teknologi haft stor påverkan på hur 
människor idag kommunicerar. Då den traditionella kommunikationsmodellen byggde på 
envägskommunikation där sändare och mottagare ofta bestod av företag och konsument är det 
idag svårare att avgöra vem som sänder information och vem som mottar den. Detta beror på att 
kommunikationen kan ta sig olika riktningar och den är desto svårare att styra idag jämfört med 
förr. (Carlsson, 2010:34.)  Kommunikationen i sociala medier har därmed tagit ett stort steg ifrån 
den traditionella kommunikationsmodellen med en sändare och mottagare och präglas idag av en 
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komplex flervägskommunikation (Carlsson, 2010:35). Carlsson (2010:35) poängterar att den 
kommunikation som företag bedriver i sociala medier bör handla om att bygga relationer, öppna 
upp för dialog och skapa förtroende. Till skillnad från tidigare masskommunikation har webben 
skapat nya möjligheter till kommunikation på ett individanpassat sätt, vilket företag bör dra nytta 
av (Carlsson, 2010:37). Både McQuail (2005:75) och Carlsson (2010:31) nämner att det däremot 
är omöjligt att fullständigt ogiltigförklara den traditionella kommunikationsmodellen då dagens 
kommunikation fortfarande besitter drag av masskommunikation. Manuel Castells, författare till 
boken Communication Power (2009), beskriver att i och med spridningen av internet har en ny form 
av interaktiv kommunikation uppkommit som karaktäriseras av egenskapen att sända ett 
meddelande från många till många (Castells, 2009:55). Castells (2009:55) nämner att 
massmedierna tidigare har kännetecknats av deras förmåga att nå ut till en masspublik och i detta 
avseende räknar han även innehåll på internet som massmedialt då det har potential att nå ut till 
en global publik. Skillnaden mellan kommunikationen via massmedier och internet ligger dock i 
det interaktiva medium som internet är med publikens möjlighet att påverka innehållet direkt via 
exempelvis bloggar, kommentarsfält och innehåll från RSS-feeds (Castells, 2009:55). Den nya 
formen av kommunikation som sker via internet kallar Castells (2009:55) för mass self-
communication. Mass self-communication är kommunikation där sändaren själv producerar 
budskapet, själv bestämmer riktningen och själv väljer att ta emot budskapet (Castells, 2009:55). 
Castells (2009:67) förklarar att exempelvis YouTube kan ses som en masskommunikationskanal 
eftersom dess innehåll når en global publik samtidigt som det faller inom ramen för mass self-
communication eftersom vem som helst kan publicera en video på YouTube samt att 
användarna kan välja vilket innehåll de vill ta del av.  

3.3.1 WOM 
Som tidigare nämnts har internets utveckling gjort det möjligt för konsumenter att på nya sätt 
samla in och dela information med varandra. Word-of-mouth (WOM) – utbytet av information 
om produkter och tjänster mellan konsumenter – har fått allt större betydelse för företag i och 
med de unika egenskaper som kommunikationen på internet besitter (Hennig-Thurau et al, 
2004:39). Vetenskaplig forskning har de senaste åren intresserat sig allt mer för hur WOM 
fungerar på internet, något som idag fått namnet online WOM. Att söka förståelse för 
skillnaderna mellan offline och online WOM har fått stor uppmärksamhet och resultaten från 
studier visar att markanta skillnader dem emellan kan urskiljas (Lee & Youn, 2009:474). Brown et 
al. (2007:3) menar exempelvis att de äldre teorierna om traditionell WOM som sker offline inte 
längre kan appliceras på online WOM då förutsättningarna är annorlunda på internet. Hennig-
Thurau et al. (2004:39) definierar online WOM som positiva eller negativa uttalanden av 
potentiella, nuvarande eller tidigare kunder, om en produkt eller ett företag som görs tillgängligt 
för en mängd människor och institutioner via internet. Den främsta skillnaden mellan traditionell 
WOM och online WOM är att internet gör det möjligt att sprida stora volymer information 
snabbt och anonymt, sparas ned samt mottas omedelbart oberoende av tid och rum (Hennig-
Thurau et al, 2004:39). I likhet med Hennig-Thurau et al. (2004) anser Kaplan och Haenlein 
(2011:255) att kommunikation genom online WOM kan spridas snabbare jämfört med 
traditionell WOM, som ofta sker ansikte-mot-ansikte vilket därmed begränsar spridningen. Detta 
gör att kommunikationen genom online WOM kan nå en betydligt större grupp människor på 
grund av att individer ofta har ett större personligt nätverk på sociala medier än i sitt verkliga liv. 
På grund av detta har WOM kommunikationen gått från att vara en linjär ansikte-mot-ansikte 
kommunikation, till att spridas via nätverk på internet. (Kaplan & Haenlein, 2011:255.) 
 
Då allt fler företag investerar i sociala medier har intresset för hur online WOM fungerar på 
sociala nätverkssajter som exempelvis Facebook och MySpace, blivit större (Chu & Kim, 
2011:47). Online WOM på sociala nätverk sker när konsumenter tillhandahåller eller söker 
objektiv information, tips och råd om produkter med hjälp av unika applikationer för de sociala 
nätverken. Sådana applikationer kan exempelvis vara möjligheten att bli ett fan av ett företag eller 
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varumärke. (Chu & Kim, 2011:50.) I Chu och Kims (2011) studie undersöktes faktorer som 
påverkar konsumenters engagemang i online WOM via sociala nätverk. Resultaten visade att 
förtroende och starka band till individer i nätverket gör konsumenterna mer villiga att dela och 
söka produktrelaterad information på sociala nätverk (Chu & Kim, 2011:65f). Detta är något 
som även Carlsson (2010) poängterar. Carlsson (2010:38) nämner exempelvis att människor har 
större förtroende till vänner och bekantas åsikter och eftersom sociala medier har gjort det 
möjligt att lättare ta del av vad sina vänner och bekanta tycker har online WOM fått stort 
inflytande. Även Mangold och Faulds (2009:60) poängterar att konsumenter har större 
förtroende till den information som de tillhandahåller via sociala medier jämfört med 
traditionella medier. De nämner vidare att företag måste inse vilken makt som kommunikationen 
på sociala medier har och ändra sitt sätt att närma sig kunderna på för att nå framgång på de nya 
digitala kanalerna (Mangold & Faulds, 2009:60). Trots att studier kring det sociala mediet bloggar 
är begränsat, kan likheter mellan hur online WOM fungerar på sociala nätverk och på bloggar 
urskiljas utifrån de undersökningar som existerar. Colliander och Dahlén (2011) studerade 
bloggars potential att påverka konsumenters uppfattningar och attityder till produkter och 
varumärken. Resultaten från studien visade att om bloggare har en positiv relation till ett 
varumärke samt anses som trovärdig kommer det påverka läsarnas attityder till de produkter som 
bloggarna skriver om på ett positivt sätt (Colliander & Dahlén, 2011:318.) Ett liknade resultat 
återfinns i Chu och Kamals (2008:17) undersökning där det visade sig att ju högre trovärdighet 
en bloggare har desto mindre kommer läsarna att ifrågasätta det bloggaren skriver.  
 
Att företag måste ta hänsyn till kommunikationens förändrade karaktär då den intar den digitala 
arenan är idag ett faktum enligt Carlsson (2010:35). Carlsson (2010:39) lägger tonvikt på hur 
företag kan dra nytta av WOM kommunikation och menar att en nöjd kund är den bästa 
tänkbara säljaren. Hon diskuterar vidare att nöjda kunder blir allt viktigare idag jämfört med förr 
på grund av sociala medier och dess egenskap att snabbt sprida information. Det nätverk som 
konsumenter idag har på sociala medier gör att WOM kommunikationen får större relevans. 
(Carlsson, 2010:39.) Carlsson (2010:39) framhäver betydelsen av ambassadörer och hur viktiga 
dessa personer är för ett företag eftersom de på eget initiativ kommunicerar positiv WOM till sin 
omgivning. Carlsson (2010:39) tar även upp de nackdelar som online WOM kommunikation kan 
föra med sig och menar på att negativ kritik har en förmåga att spridas snabbare än positiv, vilket 
gör att företag i allra högsta grad måste vårda sina kundkontakter och ta hand om sina missnöjda 
kunder.  

3.3.2 Viral marknadsföring 
I en studie utförd av Kaplan och Haenlein (2011) beskriver de hur WOM och sociala medier kan 
kopplas samman med begreppet viral marknadsföring och att det finns ett tydligt samband 
begreppen emellan, ett samband som visualiseras i figur 1. Kaplan och Haenlein (2011:255) 
definierar viral marknadsföring som online WOM där ett marknadsföringsbudskap relaterat till 
ett företag, varumärke eller en produkt sprids i en exponentiell takt, ofta genom användningen av 
sociala medier.  
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Figur 1: Relationen mellan WOM, sociala medier och viral marknadsföring. Källa: modifierad 
från Kaplan och Haenlein, 2011:254.  
 
Det som, enligt Kaplan och Haenlein (2011:255) karaktäriseras som viral marknadsföring är 
tillväxten av den information som sprids och att varje mottagare sprider informationen vidare till 
mer än en person. Även Funk (2009:15) poängterar att effekterna av det stora nätverk som finns 
på internet garanterar att när någonting börjar ske online kommer det bli större på väldigt kort 
tid och därmed har en viral spridning av information ägt rum. Enligt Funk (2009:15) betyder 
viral i denna kontext något snabbrörligt, där varje person som blir berörd av informationen 
sprider det vidare. Kaplan och Haenlein (2011:255) poängterar att sociala medier är särskilt 
lämpade för viral marknadsföring eftersom de är inbäddade i ett stort nätverk vilket gör det 
behändigt att föra vidare budskap till en stor grupp människor. Begreppet viral marknadsföring 
myntades i december 1996 av Jeffrey Rayport då han skrev artikeln The Virus of Marketing för 
tidningen Fast Company (Rayport, 1996). I vetenskapliga artiklar och litteratur (Kaplan och 
Haenlein, 2011; Lister et al, 2009; Godin, 2000) beskrivs ofta viral marknadsföring som ett virus, 
en liknelse som Rayport (1996) först introducerade.  
 

When it comes to getting a message out with little time, minimal budgets, and 
maximum effect, nothing on earth beats a virus. (Rayport, 1996) 

 
Rayport (1996) menar att företag kan dra nytta av de egenskaper som ett virus har då de vill få ut 
ett budskap till sin omgivning. Genom att gömma sig bakom en annan aktivitet samt att placera 
sig i bakhuvudet på konsumenter kan ett företags budskap uppfattas som oavsiktligt. Att även 
låta någon annan bära på budskapet och sprida det vidare, luras konsumenterna att tro att 
företaget varit oberoende i informationsspridningen. (Rayport, 1996.) Lister et al. (2009:200) 
menar att virusmodellen beskriver hur innehåll reproduceras ut till många internetanvändare där 
massmediernas traditionella filter har ersatts av användarna som utvärderar innehållet i 
personliga eller nätverksbaserade rekommendationer. Enligt De Bruyn och Lilien (2008:151) är 
målet med viral marknadsföring att utnyttja kommunikationen som sker mellan konsumenterna 
för att sprida information om produkter eller tjänster. Genom viral marknadsföring kan företag 
dra nytta av den makt som personliga nätverk innehar och WOM kommunikationen har blivit ett 
effektivt sätt för företag att fånga konsumenternas uppmärksamhet, skapa intresse samt öka 
försäljning (De Bruyn & Lilien, 2008:151f). I likhet med De Bruyn och Liliens (2008) 
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resonemang menar Lister et al. (2009:200) att kraften hos konsumenterna, det vill säga deras 
sociala nätverkspotential, kan åskådliggöras och inte bara deras köpkraft utan även inflytande 
över marknaden blir framträdande. Företag kan utnyttja denna nyvunna kunskap genom att 
finnas där de som är skickligast på att nätverka finns, i syfte att skapa en viral effekt kring sitt 
eget varumärke eller sina produkter (Lister et al, 2009:200). 

3.4 Deltagarkulturen på sociala medier främjar viral spridning av WOM 
Mediekonvergensen har påverkat den kommunikativa infrastrukturen vilket innebär att företag 
måste ändra sitt sätt att kommunicera med konsumenterna på. Som Jenkins (2006:18f) nämner 
lever vi i en deltagarkultur där konsumenterna är aktiva, socialt sammankopplade och har ett 
behov av att interagera med varandra. Individer tar sig idag tid att samla ihop erfarenheter och 
kunskap vilket har resulterat i att konsumtionen blivit en kollektiv process på webben. 
Demokratiseringen av medieanvändningen gör att dagens konsumenter har lättare att få sin röst 
hörd vilket också har sporrat utvecklingen av plattformar som möjliggör deltagande, kollektiv 
intelligens och användargenererat innehåll. På sociala medier som bloggar och sociala 
nätverkssajter kan användarna dela med sig av sina egna erfarenheter och åsikter genom att 
kommentera, gilla och sprida information. Med hjälp av olika sociala funktioner som gör det 
lättare att sprida och ta del av andra konsumenters åsikter kan WOM kommunikationen ta sig 
oändliga proportioner på den sociala webben. Det sammankopplade nätverket mellan 
konsumenter på sociala medier gör att WOM på sociala medier ökar i räckvidd, skala och 
effektivitet, något som skapar en enorm viral spridning. I Figur 2 illustrerar vi hur de ovan 
redogjorda teorierna består av ett ömsesidigt beroende där de olika delarna påverkar varandra. 
Då deltagarkulturen och den kollektiva intelligensen främst är begrepp som beskriver hur den 
värld vi idag lever i ser ut och vilka egenskaper den präglas av, är WOM och viral spridning en 
fördjupande del av detta. WOM kommunikationen på sociala medier skapar en viral spridning av 
information som tar sig allt större proportioner tack vare det sammankopplade nätverket samt 
andra sociala funktioner. WOM och viral spridning är begrepp som beskriver mer konkret hur 
den kollektiva intelligensen används och på vilket sätt som konsumenterna är deltagare istället 
för åskådare i dagens medielandskap.  

 
Figur 2: Deltagarkulturen på sociala medier främjar viral spridning av WOM 
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4. Undersökningens material och upplägg 
Nedan presenteras en bakgrund till de tre företag som står fokus för denna uppsats. Därefter motiveras för valet 
av kvalitativa intervjuer som forskningsmetod samt valet av fallföretag och respondenter. Vidare beskrivs 
intervjuernas genomförande samt hur operationaliserigen av de teoretiska begreppen gått till. Till sist diskuteras 
eventuell källkritik.  

4.1 De undersökta företagen 
Tre företag har stått i fokus för denna studie, Comviq, Pocket Shop och Lagerhaus. Ytterligare 
två företag har bidragit till studiens resultat. Dessa företag är Cloud Nine som hjälpt Comviq 
med utvecklingen av deras Facebook-butik, samt Askås som var delaktiga i framtagningen av 
Pocket Shops Facebook-butik.  

4.1.1 Comviq 
Företaget startades år 1981 av Jan Stenbeck med affärsidén att utmana telemonopolet och pressa 
ned priserna till en humanare nivå och sälja mobiltelefoner till subventionerade priser. Idag är 
Comviq ett varumärke som marknadsförs av Tele2 Sverige AB. Tele2 AB levererar prisledande 
och kvalitativa kommunikationslösningar och i dagsläget har Tele2 AB 32 miljoner kunder i 11 
länder. (Comviq, 2011.) 
 
För över ett år sedan lanserade Comviq sin Facebook-sida och har sedan dess kontinuerligt byggt 
upp sin närvaro och tagit fram funktioner som är speciellt anpassade för Facebook. I juli 2011 
öppnade Comviq sin egen e-butik på Facebook (Bastin, 2011). Facebook-butiken är en del av 
den existerande Facebook-sidan där kunderna exempelvis kan ladda sitt kort, se prisplaner samt 
ta del av aktuella kampanjer. Förutom detta har kunderna även möjligheten att köpa olika 
produkter som exempelvis mobiltelefoner, skicka gratis sms direkt från Facebook-sidan samt 
komma i kontakt med Comviqs kundtjänst. (Facebook, 2011) Syftet med Facebook-butiken är 
att erbjuda kunden en enkel och avskalad butik jämfört med Comviqs e-handel på comviq.se 
(Bastin, 2011). Tillsammans med Comviq har företaget Cloud Nine varit med och utvecklat 
Comviqs Facebook-butik. Cloud Nine grundades år 1999 och är idag en av Sveriges största 
oberoende leverantörer av webblösningar. Företaget arbetar bland annat med att hitta 
webblösningar som hjälper deras kunder att komma närmare sina målgrupper. (Cloud Nine, 
2011.) 

4.1.2 Pocket Shop 
Pocket Shop grundades år 1989 och har som affärsidé att sälja bra och billiga pocketböcker i 
centralt belägna butiker. Pocket Shops vision är att ge alla grupper i samhället möjligheten att äga 
och uppleva bra böcker. Idag finns totalt 18 butiker i Sverige, Finland och Tyskland. År 2011 
skedde en stor satsning på Pocket Shops digitala närvaro med en ny hemsida innehållande olika 
sociala funktioner samt en e-handel. (Pocket Shop, 2011.) I maj 2011 lanserade Pocket Shop 
Sveriges första e-butik på Facebook. Pocket Shop var medvetna om den hårda konkurrensen 
med andra bokaktörer på nätet och deras strategi var inte att utkonkurrera med pris utan istället 
försöka hitta rätt bok till rätt person genom att bidra med tips och inspiration. Syftet med 
Facebook-butiken var en shop som främst skulle vara varumärkesdriven. Facebook-butiken var 
tänkt att vända sig till en yngre målgrupp men fortfarande till bokälskare. (Danielsson, 2011.) 
När Pocket Shop skulle bygga sin butik på Facebook tog de hjälp av företaget Askås. 
Tillsammans tog företagen fram e-handelslösningen och Askås stod för implementeringen av 
Facebook-butiken (Askås 1, 2011). Askås startades år 1997 och är leverantörer av e-
handelssystem och lösningar som är relaterade till e-handel. De erbjuder även tjänster inom 
marknadsföring, strategi och design. (Askås 2, 2011.) 
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4.1.3 Lagerhaus 
Inredningskedjan Lagerhaus öppnade sin första butik år 1996 i Göteborg och har sedan dess 
utökat till över 30 butiker runt om i Sverige (Lagerhaus 1, 2011). Lagerhaus affärsidé är att sälja 
praktiska och prisvärda produkter som ger glädje och enkelt förnyar hemmet. Deras butiker 
kännetecknas av moderna produkter som ska ge kunderna en positiv och inspirerande 
shoppingupplevelse. Lagerhaus vision är att vara den marknadsledande butikskedjan i Norden 
för glädjefylld shopping av inredningsdetaljer som förnyar hemmet. (Lagerhaus 2, 2011.) 
 
I maj 2011 lanserade Lagerhaus ett nytt projekt kallat Lagerhaus c/o. Projektet är ett samarbete 
mellan Lagerhaus och ett antal speciellt utvalda bloggare som ska ge Lagerhaus kunder 
inspiration om inredning, design, matlagning och bakning. De så kallade bloggshopparna ska ge 
kunderna möjligheten att handla bloggarnas favoritprodukter ur Lagerhaus sortiment direkt från 
bloggarnas sidor. (Lagerhaus 3, 2011.) Bloggshopparna riktar sig främst till tjejer och kvinnor 
som följer bakning- och inredningsbloggar (Cargioli, 2011).  

4.2 Metod och material 
I detta avsnitt presenteras det tillvägagångssätt som valts för studien. Vi börjar med att 
argumentera för valet av kvalitativa intervjuer som forskningsmetod samt val av fallföretag och 
respondenter. Därefter beskrivs hur intervjuguiden utformats samt hur intervjuerna gått till. 
Vidare beskrivs hur operationaliseringen av uppsatsens teoretiska begrepp utförts för att därefter 
förklara hur det empiriska materialet har analyserats. Till sist ges en källkritisk översikt av använd 
litteratur och övrigt material.  
 
Denna uppsats har haft två författare vilket ställde höga krav på att finna ett lämpligt arbetssätt 
som gynnar slutprodukten. Arbetsfördelningen har i största möjliga mån varit jämt fördelat där 
varje del av uppsatsen har bearbetats av vardera författare. Detta för att skapa en enhetlig text 
och förbättra både språk och innehåll med hjälp av två par kritiska ögon.  

4.2.1 Val av forskningsmetod 
Vår undersökning baserades på en kvalitativ forskningsmetod i form av intervjuer. I boken 
Metoder i kommunikationsvetenskap nämner Ekström och Larsson (2010:54) att det är ämnet och 
syftet med undersökningen som styr valet av forskningsmetod. När studiens syfte handlar om att 
skapa förståelse för komplicerade fenomen och vad som kännetecknar dessa är en kvalitativ 
undersökning att föredra (Ekström & Larsson 2010:54). Eftersom vårt syfte var att fördjupa oss i 
fenomenet social commerce och undersöka varför några svenska företag har valt att använda 
sociala medier som en plattform för sin e-handel ansåg vi en kvalitativ forskningsmetod lämplig. 
Vidare var kvalitativa intervjuer passande eftersom vi ville undersöka några specifika företags 
uppfattningar om, ståndpunkter till och synsätt på fenomenet social commerce för att kunna 
forma en bild av varför de valt att kombinera e-handel och sociala medier. Bryman och Bell 
(2005:361) nämner exempelvis att kvalitativa intervjuer är en fördelaktig metod då författarna är 
intresserade av respondenternas egna uppfattningar och synsätt, vilket var vår ambition med 
insamlingsmetoden.  

4.2.2 Urval av fallföretag och respondenter 
Då vi valde att undersöka fenomenet social commerce som är relativt nytt i Sverige, där endast 
ett fåtal företag i skrivande stund bedriver en sådan verksamhet, var urvalet av företag därmed 
begränsat. För att skapa en representativ bild av det valda ämnet samt kunna besvara våra 
frågeställningar, kontaktades alla företag som vi visste bedrev e-handel på sociala medier. Totalt 
kontaktades fyra företag via mail, varav tre tackade ja till medverkan. De företag som 
intervjuades var Comviq och Pocket Shop som båda bedriver egna butiker på Facebook samt 
Lagerhaus som bedriver försäljning via bloggar. Med ambitionen att tillgodogöra oss en bredare 
bild av hur och varför företagen arbetar med social commerce valde vi att även att kontakta de 
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företag som varit med i utvecklingen av de ovan nämnda företagens e-handel på sociala medier. 
Tre företag kontaktades via mail, med varav två vi fick intervjuer. Företagen som intervjuades 
var Cloud Nine, som har utvecklat Comviqs Facebook-butik samt Askås som har hjälpt Pocket 
Shop med deras Facebook-butik. Totalt genomfördes fem intervjuer, en samtalsintervju samt 
fyra mailintervjuer.  
 
Esaiasson et al. (2007:291) nämner att en av de viktigaste urvalsprinciperna vid valet av 
respondenter är centralitet, det vill säga att komma åt de centralt placerade källorna för 
undersökningen. Vid valet av respondenter utgick vi därför från två kriterier vi ansåg essentiella 
för att hitta de mest relevanta personerna för att besvara vår forskningsfråga. Eftersom 
undersökningen har centrerats kring ett specifikt projekt (framtagningen av e-handel på 
Facebook respektive bloggar) inom de olika företagen var det av väsentlighet att välja 
respondenter som deltagit i dessa projekt. Det andra urvalskriteriet baserades på personernas 
yrkesroll inom företaget. Genom att vi kontaktade personer som ansvarade för företagens 
marknadsföring, online-arbete och/eller extern kommunikation försäkrade vi oss därmed om att 
vi fått tillförlitliga källor med kunskap om det område vi studerade. Nedan redogörs en lista på 
de personer vi intervjuat på respektive företag.  
 

• Comviq: Daniel Bastin – Web Sales Manager 
• Cloud Nine: Kristoffer Gustafsson – Interaktionsdesigner 
• Pocket Shop: Emma Danielsson - Marknadsförare 
• Askås: Jonas Karlsson – Operativ chef (COO) 
• Lagerhaus: Johanna Cargioli – Marknadschef 

 
Trots att inte alla företag som vi varit i kontakt med kunde delta i undersökningen, ansåg vi det 
material vi införskaffade var tillräckligt för att kunna besvara vårt syfte och dra rimliga analyser 
och slutsatser.  

4.2.3 Utformning av intervjuguide 
Som nämnts tidigare utfördes en samtalsintervju och fyra mailintervjuer med olika typer av 
företag. I vår undersökning användes en intervjuguide där intervjuernas karaktär (samtals- eller 
mailintervju) samt syftet med intervjuerna låg till grund för hur utformningen av intervjuguiden 
såg ut. Totalt utformades tre stycken differentierande intervjuguider. För Comviq och Pocket 
Shop, som båda öppnat en Facebook-butik användes samma intervjuguide (se bilaga 1). Detta på 
grund av att samma frågor kunde appliceras på de båda företagens verksamhet. Intervjuguiden 
för Lagerhaus modifierades eftersom företaget bedriver e-handel på bloggar (se bilaga 2). 
Ytterligare en intervjuguide skapades för Askås och Cloud Nine, de företag som varit med och 
utvecklat Facebook-butikerna (se bilaga 3). Syftet med dessa intervjuer var främst att undersöka 
deras syn på fenomenet social commerce och sociala medier, varpå frågorna i intervjuguiden 
anpassades därefter.  
 
Gemensamt för samtliga tre intervjuguider var att frågorna strukturerades efter fyra olika teman; 
kollektiv intelligens och deltagarkultur, sociala medier, och WOM kommunikation och viral 
marknadsföring samt konvergensen mellan e-handel och sociala medier. Enligt Ektröm och 
Larsson (2010:56) är det vid en intervju viktigt att utforma frågorna så att alla delar av studiens 
syfte täcks in. Våra valda teman utformades därför med det teoretiska ramverket som grund. 
Enligt Esaiasson et al. (2007:298) skall frågorna i intervjuguiden vara korta och lätta att förstå 
samt formulerade i en deskriptiv form där intervjupersonen tillåts att ge beskrivande svar. 
Frågorna i samtliga intervjuguider formulerades därför på ett konkret och lättförståeligt sätt för 
att undgå missförstånd. Vi såg även till att en tydlig struktur och en logisk ordningsföljd präglade 
intervjuguiderna för att göra det enkelt för intervjupersonen att besvara frågorna. Utöver de 
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tematiska frågorna bestod intervjuguiderna även av inledningsfrågor för att tillgodogöra oss en 
generell uppfattning om personens bakgrund och nuvarande yrkesroll, något som är viktigt enligt 
Esaiasson et al. (2007:298) eftersom det skapar god stämning tidigt under intervjun.  
 
Eftersom fyra intervjuguider skickades via mail var vi noga med att utforma frågorna så tydligt 
som möjligt för att minska risken för missförstånd och feltolkningar. Intervjuguiden som 
användes för den personliga intervjun användes främst som ett hjälpmedel för att se till att ingen 
väsentlig information gick förlorad samt att vi fick svar på de frågor vi ville.  

4.2.4 Intervjuernas genomförande 
Vi försökte att i största möjliga mån få träffa de valda respondenterna personligen men endast en 
person hade möjlighet till ett personligt möte. Den personliga intervjun genomfördes med 
Daniel Bastin, Web Sales Manager på Comviq, på deras huvudkontor i Kista. Vi inledde 
intervjun med att berätta om syftet med undersökningen, varför vi ville intervjua Comviq samt 
hur upplägget skulle se ut – att en av oss ställde frågorna och den andra antecknade. Intervjun 
spelades in, med Bastins godkännande, för att se till att ingen viktig information gick förlorad 
samt att kunna citera korrekt. Bryman (2008:420) betonar vikten av att spela in en kvalitativ 
intervju för att ha möjligheten att fånga intervjupersonens svar i egna ord och därmed kunna 
göra en detaljerad analys. Han nämner även att en inspelad intervju minskar risken för att 
analysen ska påverkas av forskarens värderingar eller fördomar (Bryman, 2008:428). Intervjun 
tog ca 45 minuter, därefter transkriberades materialet direkt. Att så snabbt som möjligt efter 
inspelningen, transkribera en intervju är viktigt för att fånga upp exempelvis ironi som kan 
feltolkas om transkriberingen sker en tid efter intervjun (Ekström & Larsson, 2010:69). 
Transkriberingen gjordes ordagrant med undantag från upprepningar och utfyllnadsord. Även 
vissa delar som vi ansåg betydelselösa för analysen uteslöts men markerades i utskriften. För att 
försäkra oss om att transkriberingen var av god kvalitet utan osystematiska fel kontrollerades 
utskrifterna efteråt genom att lyssna på den inspelade intervjun och samtidigt läsa den 
transkriberade texten. Eventuella avvikelser rättades. Detta gjordes av båda författarna för att 
säkerställa materialets tillförlitlighet. När transkriberingen var klar sammanställdes och 
strukturerades de viktigaste delarna som sedan låg till grund för produktionen av det empiriska 
materialet och analysen. För att skapa tillförlitlighet i det material vi sedan tänkt använda oss av 
lät vi Bastin ta del av det sammanställda materialet för att ha möjlighet att godkänna att våra 
tolkningar var korrekta. Ekström och Larsson (2010:79) framhäver vikten av 
respondentvalidering, det vill säga att forskaren lämnar ut en redogörelse i text som tilllåter 
respondenten att läsa och kommentera för att få en bekräftelse på att resultaten stämmer överens 
med respondentens uppfattning.  
 
Till de resterande respondenterna skickades frågorna via mail där vi angav senaste deadline för 
återkoppling av svaren. Bryman och Bell (2005:527) nämner att en nackdel med mailintervjuer är 
att möjligheten till följdfrågor minimeras. Trots att en personlig intervju, enligt Ekström och 
Larsson (2010:65) är att föredra då svar på människors uppfattningar och värderingar kring ett 
fenomen sökes, anser vi ändå att resultaten från mailintervjuerna kan likställas med den 
personliga samtalsintervjun. Detta eftersom vi varit noga med att få möjlighet att ställa ytterligare 
frågor via mail till dessa respondenter. Vi har därmed kunnat ställa frågor som i efterhand dykt 
upp samt be respondenterna att utveckla svar som varit otydliga eller korta, vilket bidragit till att 
vi finner resultaten som lika utförliga och även jämförbara.  
 
För att på ett rimligt sätt kunna utföra en analys av det empiriska material som vi tillgodogjort 
oss från de fem intervjuerna fastställde vi tillsammans hur vi skulle tematisera och tolka 
innehållet. Därefter urskildes dessa olika teman ur materialet för att sedan kopplas samman för 
att finna likheter och skillnader mellan företagens arbete med social commerce och 
anledningarna till varför de valt att ägna sig åt denna typ av försäljning.  
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4.2.5 Operationalisering 
Vår uppsats bygger på olika teorier som tillsammans utgör ett lämpligt ramverk för vårt syfte och 
våra frågeställningar. Uppsatsens tre huvudteorier behandlar deltagarkultur/kollektiv intelligens, 
sociala medier samt WOM kommunikation/viral marknadsföring. Då vår forskningsmetod 
utgjordes av kvalitativa intervjuer var det viktigt att omvandla de teoretiska begrepp som stod i 
fokus för vår undersökning till operationella indikatorer för att göra det möjligt att ställa lämpliga 
frågor som kunde besvara vårt syfte. Enligt Esaiasson et al. (2007:59) är det av stor vikt att göra 
en operationalisering för att kunna säkerställa att resultaten i undersökningen är tillförlitliga.  
 
Kollektiv intelligens och deltagarkultur handlar om att konsumenter delar med sig av åsikter och 
erfarenheter till andra konsumenter på internet. För att kunna undersöka dessa begrepp ställde vi 
frågor kring hur företagen tar tillvara på de sociala funktioner som finns på sociala medier, hur 
de möjliggör för konsumenterna att dela information, kommentera och gilla deras produkter på 
sociala medier samt vilken betydelse dessa funktioner har för företagets försäljning via sociala 
medier. Genom att ställa sådana frågor kunde vi skapa oss en bild av hur de undersökta 
företagen drog nytta av deltagarkulturen och den kollektiva intelligensen.  
 
Vidare ville vi söka svar på hur företagen ser på sociala medier och varför de anser att e-handel 
passar på dessa plattformar. Vi ställde därmed frågor som berörde vilka egenskaper de anser att 
sociala medier har, hur dessa egenskaper kan gynna deras e-handel samt varför de valde att 
använda sociala medier som en plattform för sin e-handel. Med detta tillvägagångssätt fick vi svar 
på vad som drivit företagen till att bedriva e-handel på sociala medier.   
 
Teorierna om WOM och viral marknadsföring kan operationaliseras genom att ge begreppen 
operationella indikatorer som exempelvis spridning av information, kommunikation mellan 
konsumenter och social sammankoppling. Vi ställde frågor som exempelvis handlade om hur 
kommunikationen på sociala medier skiljer sig från den på deras traditionella e-handel samt hur 
kommunikationen mellan konsumenter kan påverka företagets försäljning. Med hjälp av denna 
operationalisering kunde vi undersöka hur företagen uppfattar kommunikationen mellan 
konsumenter som ett hjälpmedel och vilken betydelse de virala effekterna och WOM 
kommunikation har för företagens e-handel på sociala medier.  

4.2.6 Källkritik 
Vi har i största möjliga mån försökt använda ursprungskällor vid framtagningen av vårt 
teoretiska ramverk. Arbetet bygger på flera framstående författare inom ramen för vårt ämne där 
de själva är upphovsmän till de termer vi använt. Henry Jenkins, grundaren till idén om 
konvergens- och deltagarkulturen, Tim O’Reilly som myntade termen Web 2.0 och Manuel 
Castells, som skapade uttrycket mass self-communication har legat till grund för det teoretiska 
ramverket. Dessa författare är vanligt förekommande i teoriböcker och vetenskapliga artiklar, 
vilket stärker deras tillförlitlighet. Det teoretiska ramverket består även av vetenskapliga artiklar 
för att söka en bredd och variation. I största möjliga mån har vi använt oss av forskningsstudier 
som återkommande refereras till. Vidare har vi enbart använt oss av så kallade ”peer reviewed 
articles”. Sådana artiklar har blivit granskade och godkända för publikation av experter inom det 
berörda området, vilket höjer deras standard och gör innehållet mer tillförlitligt.  
 
Mycket begränsad vetenskaplig forskning går att finna kring fenomenen social commerce och f-
commerce. En svårighet har därför varit att hitta tillförlitliga källor som förklarar innebörden av 
dessa begrepp, varpå detta har begränsat urvalet av material. Vi har däremot funnit tre studier 
kring kommande trender och fördjupande undersökningar om just dessa fenomen. Dessa studier 
är: The Rise of Social Commerce, utförd av Altimeter Group, Digitshift 2020 – How the digital channels 
shape the future of shopping, gjord av Kairos Future samt F-commerce Selling on Facebook – The 
opportunity for consumer brands, av SYZYGY Group. Gemensamt för de två förstnämnda studierna 
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är att dess omfattning varit stor där ett flertal företag och experter intervjuats. Både kvalitativa 
och kvantitativa metoder har använts, vilket tyder på att dess källmaterial är rikt och därmed kan 
anses tillförlitligt. Även företagen bakom studierna, som är internationella forsknings- och 
konsultföretag, anser vi som rekommendabla eftersom de besitter stor kunskap inom deras 
nisch. Studien som behandlar f-commerce är skriven av Dr. Paul Marsden. Marsden jobbar som 
specialist på sociala medier för SYZYGY Group som är experter på området digital 
kommunikation och marknadsföring. SYZYGY Group har varit involverade i f-commerce sedan 
dess uppkomst, vilket gör att deras kunskap är omfattande kring detta fenomen. Då vårt material 
är hämtat från privatpersoner och företag är vi medvetna om att ett extra kritiskt tänkande krävs. 
Vi anser trots detta att de tre ovan nämnda källorna kan används för att beskriva innebörden av 
fenomenet vi vill studera.  
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5. Studiens resultat 
Nedan redovisas det empiriska materialet utifrån fyra kategorier; sociala medier, kollektiv 
intelligens/deltagarkultur, WOM/viral spridning samt konvergensen mellan sociala medier och e-handel.  

5.1 Sociala medier – en plattform där konsumenterna existerar 
Att skapa merförsäljning, bygga ett starkt varumärke samt få fler lojala kunder är anledningar till 
varför företag vill använda sociala medier som en plattform för sin e-handel, enligt Jonas 
Karlsson från Askås. Ytterligare anledningar är att komma närmare sina kunder och öppna upp 
för dialog (Gustafsson, 2011-12-13). Enligt Karlsson har e-handel och sociala medier varit ett 
hett ämne under de senaste åren men många företag har avvaktat med att ta steget ut på den 
sociala webben.  
 
När Comviq, Pocket Shop och Lagerhaus bestämde sig för att lansera e-handel på sociala medier 
handlade det om att öka sin försäljning och även att komma närmare sina kunder (Bastin, 2011-
11-25; Cargioli, 2011-12-06; Danielsson, 2011-12-07). Daniel Bastin nämner att Comviq är 
övertygade om att ju fler försäljningsställen de erbjuder sina kunder desto större kommer 
lönsamheten bli i det långa loppet. Enligt Bastin befinner sig Comviqs målgrupp, som är relativt 
ung, i stor utsträckning på sociala medier vilket gjorde att satsningen på att lansera en Facebook-
butik föreföll sig naturlig. Mycket handlade om att finnas där sina kunder redan fanns och med 
tanke på det stora inflytandet som Facebook i dagsläget har, var det enligt Bastin ett självklart val 
att integrera en butik med Comviqs Facebook-sida. Genom att öppna en Facebook-butik ville 
Comviq komma närmare sina kunder och även göra det lättare för dem att handla (Bastin, 2011-
11-25). Precis som Bastin hävdar, menar Karlsson på samma sak. Varför han anser att Facebook 
just nu är en bra kanal handlar om att kunderna befinner sig där.  
 

Den enkla grundregeln i marknadsföring – ”Be where the people are” gäller. Finns 
kunden på Facebook så är det en lämplig kanal. (Karlsson, 2011-11-29) 

 
I likhet med Comviqs argument för att öppna en butik på Facebook – öka försäljningen och nå 
sin målgrupp – berättar även Emma Danielsson att den främsta anledningen till varför Pocket 
Shop valde att öppna en Facebook-butik var på grund av att nå en ny och yngre målgrupp samt 
att öka försäljningen, både i butiken på Facebook samt i de fysiska butikerna. Danielsson nämner 
att många idag har ett Facebook-konto och är vana vid alla de funktioner som finns tillgängliga 
där, varpå Facebook är en lämplig kanal för e-handel och övrig verksamhet. Vidare menar 
Danielsson att förutsättningarna för detaljhandlare har förändrats och idag är det viktigt att 
förstå hur konsumenterna beter sig, speciellt på sociala medier. Hon nämner att man som företag 
inte längre kan förvänta sig att kunderna aktivt ska surfa in på Pocket Shops webbshop när de är 
sugna på att handla. Det är istället Pocket Shop som måste söka upp kunden där kunden faktiskt 
befinner sig. Genom Facebook kan Pocket Shop på ett mer personligt sätt visa kunderna att de 
finns och där kan även kunderna själva välja om och när de vill svara på något som Pocket Shop 
uttrycker. (Danielsson, 2011-12-07.)  
 
Till skillnad från Comviq och Pocket Shop, valde Lagerhaus att satsa på bloggar som en 
försäljningskanal för deras produkter. Den största anledningen till att starta ett samarbete med 
olika bloggare var för att marknadsföra Lagerhaus och även bygga upp ett intresse för deras 
kommande webbshop (Cargioli, 2011-12-06). Bloggshopparna skulle fungera som en ytterligare 
försäljningskanal där inspiration, interaktivitet och försäljning kombinerades (Cargioli, 2011-12-
06). Johanna Cargioli från Lagerhaus nämner att eftersom många idag följer en eller flera bloggar 
för att få tips och råd såg de en möjlighet att på ett nytt sätt visa upp sina produkter. Enligt 
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Cargioli kan Lagerhaus dra nytta av att bloggarna har många läsare eftersom de därmed når ut till 
ett stort antal människor, vilket hon anser vara en av de bästa egenskaperna som sociala medier 
har.  
 

Bloggarna är otroligt engagerade och har ofta ett stort antal followers. Det är många 
som ställer stor tilltro till dem. (Cargioli, 2011-12-06) 
 

5.2 Deltagarkultur och kollektiv intelligens 
Sociala medier innehar många funktioner som hjälper kunderna att kommunicera och integreras i 
företagens verksamhet, något som Comviq, Pocket Shop och Lagerhaus anser vara passande för 
e-handeln (Bastin, 2011-11-25; Cargioli, 2011-12-06; Danielsson, 2011-12-07). Enligt Bastin 
fungerar kommunikationen på Facebook som en typ av hjälp till självhjälp. Konsumenternas 
konversationer, åsikter och kommentarer på Comviqs Facebook-sida kan hjälpa dem själva och 
andra konsumenter. Många problem som uppstår, exempelvis en teckningsstörning eller andra 
problem med konsumenternas mobiltelefoner, kan ventileras på Comviqs Facebook-sida och på 
så sätt menar Bastin att Facebook är en lämplig plattform för e-handel. Möjligheten att hjälpa 
varandra är, enligt Bastin, den största skillnaden mellan att bedriva e-handel på Facebook jämfört 
med den traditionella e-handeln som sker på en extern webbsida och något som också ger 
Comviq många fördelar.  
 
De sociala funktioner som Facebook erbjuder, exempelvis att konsumenter kan gilla och 
kommentera produkter samt dela med sig av annan information, är en viktig del i Comviqs 
butikskoncept och en viktig funktion som kan driva försäljning (Bastin, 2011-11-25). Möjligheten 
för konsumenterna att kommentera Comviqs produkter är något som Bastin flera gånger 
poängterar är en stor fördel för deras försäljning. Att konsumenterna även kan trycka på en gilla-
knapp för att visa sin uppskattning för Comviqs produkter i Facebook-butiken för med sig 
många positiva effekter. Bastin nämner exempelvis att han tror att ju fler personer som har gillat 
en produkt leder till att fler personer blir säkrare på att köpa just den produkten.  
 

Det kan vara den här lilla extra delen för att komma över någon form utav köp-
spärr. (Bastin, 2011-11-25) 

 
Enligt Gustafsson från Cloud Nine vill människor vara säkra på att de produkter de köper 
uppfyller förväntningarna och känslan av säkerhet för en produkt eller tjänst ökar när de får 
rekommendationer av en vän eller bekant. Genom ett enkelt gilla-klick kan en kund inge 
säkerhet hos många i sin vänkrets och på så sätt kan företagen nå fler potentiella köpare 
(Gustafsson, 2011-12-13). Detta nämner även Cargioli som menar att försäljningen kan öka om 
någon rekommenderar en produkt på sociala medier. Genom att bloggarna som Lagerhaus 
samarbetar med visar upp och rekommenderar produkter ur Lagerhaus sortiment leder det till att 
andra personer får upp ögonen för dessa produkter. I likhet med Bastin och Cargioli nämner 
Gustafsson att köptröskeln kan minimeras om produkterna placeras närmare kunderna, något 
som e-handel på sociala medier möjliggör. Även Danielsson poängterar att sociala medier och 
främst Facebook har många bra funktioner och nya möjligheter till kommunikation, för 
konsumenterna och för Pocket Shop. För Pocket Shop är kommunikationen en mycket viktig 
del i butikskonceptet och något de därför försöker dra nytta av så mycket som möjligt. De har 
därför skapat en funktion som kallas Pocketsnack där kunderna kan kommentera specifika 
produkter. Dessa kommentarer hamnar sedan på produktsidan för de specifika böckerna. 
Kunderna har även möjligheten att dela med sig av information som publiceras på deras egen 
Facebook-sida, något som bidrar till att information om Pocket Shop sprids till många. 
(Danielsson, 2011-12-25.) Karlsson anser att företag kan dra nytta av Facebooks sociala 
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funktioner för att stärka sitt varumärke, öka trovärdigheten och kundlojaliteten samt driva trafik. 
Det är även genom dessa funktioner som han anser att e-handeln kan kopplas samman med 
sociala medier på ett fungerande sätt (Karlsson, 2011-11-29). Enligt Bastin är närheten till 
kommunikation en av Facebooks bästa egenskaper. Han menar att det speciellt är 
kommunikationen mellan människor som känner varandra som är positivt med Facebook och 
något som Comviq kan dra nytta av.   
 

Vi har ett stort kluster som älskar Comviq och som är inne och skriver jättebra hit 
och dit och framförallt när de har möjlighet att promota vissa telefoner så är det lätt 
för folk att ta del av den informationen. (Bastin, 2011-11-25) 

 
Trots att alla kommentarer inte alltid är positiva menar Danielsson att även de negativa 
kommentarerna bidrar till ökad försäljning, något som även Cargioli håller med om. Danielsson 
anser att kundernas kommentarer är otroligt viktiga för försäljningen eftersom de blir medvetna 
om kundernas tankar och åsikter kring deras produkter. Enligt Cargioli är både positiva och 
negativa kommentarer en fördel eftersom Lagerhaus själva får möjligheten att kommentera vad 
kunderna säger och på så sätt visa sitt engagemang för sina kunder.  

5.3 WOM och viral spridning 
De nya möjligheterna till kommunikation som uppkommit i och med sociala mediers utveckling 
är något som alla respondenter poängterar är ett viktigt incitament för valet av att ta sin e-handel 
ut på sociala medier. Att sociala medier även gör det möjligt för företag och konsumenter att 
sprida information är en av de bästa egenskaperna med sociala medier enligt alla intervjuade. 
(Bastin, 2011-11-25; Cargioli, 2011-12-06; Danielsson, 2011-12-07; Gustafsson, 2011-12-13; 
Karlsson, 2011-11-29.) 
 
Enligt Bastin erbjuder Facebook ett forum där konsumenter kan kommunicera med varandra på 
ett enkelt och effektivt sätt om Comviqs produkter. Han fortsätter med att berätta att de, genom 
att nu ha öppnat en butik på Facebook, gör det lättare för kunderna att handla då butiken även 
finns på Facebook där konversationerna äger rum. Bastin menar att i och med lanseringen av 
Facebook-butiken har vägen mellan en konversation om en produkt och köp av produkten blivit 
kortare än tidigare, något han anser positivt för kunderna och för Comviqs försäljning. Detta är 
även något som Cargioli och Danielsson nämner. Cargioli menar att de människor som söker sig 
till bloggarna på samma plattform kan läsa om olika produkter samt köpa dem, vilket förenklar 
köpprocessen för kunderna. Cargioli nämner att e-handel på sociala medier möjliggör för 
konsumenterna att kombinera kommunikation med shopping, något som visat sig bli allt mer 
populärt enligt henne. Enligt Danielsson är konversationerna på Facebook ofta 
konsumtionsrelaterade vilket gör det naturligt att etablera handel på en sådan kanal. Danielsson 
berättar vidare att en stor poäng med att ta sin e-handel till sociala medier är för de två kanalerna 
kompletterar varandra på många bra sätt. Hon nämner att i konsumtionsprocessen är vänners 
åsikter viktiga och att sociala medier tillhandahåller en effektiv plattform för att tillgodogöra sig 
dessa åsikter.  
 

Dina vänners åsikter uppfattas som mer trovärdiga än ett företags. Sociala medier är 
det snabbaste sättet att få många av dina vänners åsikter om en viss produkt eller 
tjänst. (Danielsson, 2011-12-07) 

 
Även Karlsson menar att chansen att konsumenter gör ett köp är stor på sociala medier eftersom 
trovärdighet till produkter, företag och tjänster byggs upp av information från vänner. 
Danielsson beskriver att eftersom vänner inte har några ekonomiska motiv till att rekommendera 
eller inte rekommendera en produkt eller tjänst, till skillnad från ett företag, leder det till att e-
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handel på sociala medier fungerar så bra. Hon poängterar därför hur viktigt det är för Pocket 
Shop att konsumenter konverserar med varandra (Danielsson, 2011-12-07). 
 

Kan du vinna trovärdighet genom dina kunders vänner är det värt mer än om vi 
själva hävdar att vi är ett härligt ställe att handla på. (Danielsson, 2011-12-07) 

 
Att Facebook är en bra kanal för e-handel beror därmed, enligt Danielsson, på att vänner pratar 
med vänner, något som Pocket Shop försöker dra nytta av. Även det faktum att 
informationsspridningen och bruset på sociala medier leder till att konsumenter kan få produkter 
och information i bakhuvudet, kan gynna Pocket Shops försäljning (Danielsson, 2011-12-07). I 
likhet med Danielssons resonemang påpekar alla resterande respondenter att försäljningen kan 
öka tack vare informationsspridningen (Bastin, 2011-11-25; Cargioli, 2011-12-06; Gustafsson, 
2011-12-13; Karlsson, 2011-11-29). Både Karlsson och Gustafsson hänvisar till den virala 
effekten. De anser att den bästa egenskapen hos sociala medier som företag kan tjäna på är hur 
effektivt information kan spridas (Gustafsson, 2011-12-13; Karlsson, 2011-11-29). Gustafsson 
poängterar att ingen spridning är bättre än den som sker kunder emellan. Ytterligare en fördel är 
att konverteringsgraden har visat sig vara hög på sociala medier, främst på Facebook, vilket är en 
grundläggande förutsättning för en framgångsrik e-handelsverksamhet (Karlsson, 2011-11-29). 
Även Danielsson nämner att möjligheten att lätt sprida innehåll till en stor grupp människor på 
Facebook är något som Pocket Shop tjänar på, speciellt när informationen kommer från vänner. 
 

Genom att folk sprider vårt innehåll blir det ju inte vi egentligen som är avsändaren 
utan någon annan = mer trovärdighet. (Danielsson, 2011-12-07) 

 
Trots att den virala spridningen av åsikter mellan konsumenter är betydande för Comviqs 
försäljning på Facebook, påpekar Bastin att det även finns nackdelar viktiga att ta hänsyn till. 
Eftersom de inte kan kontrollera den kommunikation som cirkulerar finns risken att någon 
skriver något negativt vilket kan få stora proportioner på Facebook (Bastin, 2011-11-25). Bastin 
nämner att det därför är viktigt att ta hjälp av de kunder som är nöjda samt att försöka hjälpa de 
som är mindre nöjda.  
 

(…) om det är någon som påbörjar någonting som de inte är nöjda med på Comviq 
så är det väldigt många som lätt kan fylla på där om man inte är där snabbt och 
svarar på frågorna och försöker få till det där, så det är på gott och ont. (Bastin, 
2011-11-25) 

 
Att kontinuerligt följa vad som skrivs är ett måste för att så fort som möjligt kunna svara på 
kundernas frågor (Bastin, 2011-11-25; Gustafsson, 2011-12-13). Gustafsson nämner att folk 
hellre berättar om sina negativa upplevelser på webben och menar att transparensen är 
avgörande för företag som vill vara närvarande på sociala medier.  
 
För Pocket Shop är Facebook en viktig kanal för att lyssna på sina kunder och följa deras 
kommunikation med varandra (Danielsson, 2011-12-07). Danielsson nämner att Facebook 
hjälper Pocket Shop att finna nya trender och kartlägga vilka boktitlar som konsumenterna talar 
om. Facebook har även gjort det lättare för Pocket Shop att få en bättre uppfattning om vilka 
deras kunder är genom att kunna få tillgång till vad deras kunder tycker är intressant och mindre 
intressant (Danielsson, 2011-12-25).  
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5.4 Konvergensen mellan sociala medier och e-handel  
Alla respondenter är ense om att sociala medier aldrig kommer att helt ersätta den traditionella e-
handeln. Att driva en butik på sociala medier är ett bra komplement till en befintlig webbutik 
samt en fysisk butik. (Bastin, 2011-11-25; Cargioli, 2011-12-06; Danielsson, 2011-12-07; 
Gustafsson, 2011-12-13; Karlsson, 2011-11-29.) Gustafsson poängterar att det alltid kommer 
finnas personer som väljer att stå utanför sociala medier och att vissa företag kan komma att 
välja endast en form av handel.  Han menar att traditionell handel och traditionell e-handel 
kommer finnas kvar men att nya former av e-handel kan komma att utforskas. Enligt Danielsson 
attraherar Pocket Shops olika typer av butiker olika typer av kunder. Det är främst 
privatpersoner som handlar i Facebook-butiken till skillnad från företag som hellre söker sig till 
deras hemsida för att handla (Danielsson, 2011-12-07). Framtidsutsikten för social commerce är 
något som respondenterna har olika åsikter om. Bastin och Danielsson är positivt inställda till 
dess utveckling och anser att e-handeln på sociala medier kommer växa sig allt starkare.  
 

Den tror jag kommer bli väldigt, väldigt stark på alla möjliga sätt. (Bastin, 2011-11-
25) 

 
Bastin menar att varför social commerce kommer bli starkare beror på att fenomenet i dag 
fortfarande är väldigt nytt men har potential att bli populärt. I samband med att fler företag 
börjar öppna butiker på Facebook blir det mer välkänt och därmed kommer det mer bli en regel 
än ett undantag att konsumenter går in på Facebook för att handla (Bastin, 2011-11-25). Detta är 
även något som Danielsson kommenterar och håller med om. 
 

Jag tror att vi kommer få se fler butiker på Facebook inom ett par år och jag tror att 
social shopping kommer bli mer och mer betydelsefullt. (Danielsson, 2011-12-07) 

 
Till skillnad från Bastin och Danielsson framför Karlsson sin kritik mot sociala medier som en 
plattform för försäljning. Han anser att sociala medier är en bra marknadsföringskanal men tror 
exempelvis inte att Facebook kommer bli stort inom e-handeln. Främst anser han att det inte 
finns något mervärde med att driva handel via sociala medier. Karlsson anser ändå, i likhet med 
resterande respondenter, att e-handel på sociala medier är ett bra komplement till vanlig e-handel 
eftersom det tar tillvara på styrkan i konsumenters sociala samspel.  
 

Dock är jag övertygad om att den sociala webben kommer att kraftigt och 
långsiktigt förändra hur vi kommunicerar, vilket också kommer att starkt påverka 
hur vi konsumerar. (Karlsson, 2011-11-29) 

 
 



	  

	   28 

6. Analys 
I detta kapitel analyseras det empiriska resultatet i relation till det teoretiska ramverket med utgångspunkt att 
besvara vårt syfte och våra frågeställningar. Först analyseras anledningar till varför de undersöka företagen har 
valt att använda sociala medier som en plattform för e-handel och därefter analyseras hur sociala medier kan 
gynna e-handeln.  

6.1 Företagens motiv till att bedriva social commerce  
Konvergenskulturen har skapat nya former för deltagande och samarbete som ställer stora krav 
på företag eftersom de måste anpassa sig efter hur mediekonsumtionen ser ut idag (Jenkins, 
2006). Som Jenkins (2006:18) nämner är dagens konsumenter aktiva, rörliga och socialt 
sammankopplade, något vi kan tyda har påverkat e-handelns utveckling och varit en av de 
bidragande faktorerna som lett till att fenomenet social commerce uppkommit. Sociala medier 
har givit konsumenterna en plattform som tillfredsställer deras behov av deltagande och detta 
gör att företag måste hitta nya sätt att kommunicera med sina kunder på, något som Comviq, 
Pocket Shop och Lagerhaus har gjort. Dessa företag har alla valt att ta sin e-handel ut på sociala 
medier och därmed har de blivit några av de första svenska företagen som bedriver social 
commerce. Resultaten från vår studie visar att ett flertal viktiga faktorer har legat till grund för 
företagens val att integrera e-handel och sociala medier. Främst handlar det om att öka sin 
försäljning och enligt samtliga företag kan detta ske genom att ta sin verksamhet till den plats där 
konsumenterna existerar – vilket idag är på sociala medier. Genom en närvaro på sociala medier, 
i form av en butik, har företagen kommit närmare både nya och befintliga kunder samt skapat 
ytterligare en försäljningskanal. Som Danielsson från Pocket Shop nämner, kan företag idag inte 
vänta på att kunderna kommer till dem, utan företagen måste själva söka upp kunderna där dessa 
faktisk befinner sig. Att företagen hittat nya strategier för att nå ökad försäljning genom att möta 
konsumenternas nya konsumtionsvanor samt försöka tillfredsställa dess behov, bekräftar Jenkins 
(2006) teorier om konvergens- och deltagarkulturen. Att alla de tre undersökta företagen via en 
aktiv handling anpassat sig till de förändrade spelreglerna i dagens medielandskap visar på 
företagens medvetenhet om det kulturella skiftet som Jenkins (2006) talar om, som handlar om 
konsumenternas aktiva deltagande. Det aktiva deltagandet från konsumenterna har resulterat i ett 
förändrat arbetssätt för de undersökta företagen där kommunikation står i fokus. Genom att 
placera sig närmare dagens konsumenter har Comviq, Pocket Shop och Lagerhaus skapat nya 
möjligheter till försäljning, men väl där är den strategiska placeringen enbart en förutsättning för 
ökad försäljning. De unika egenskaperna som de sociala medierna besitter måste utnyttjas på rätt 
sätt för att företagen ska kunna generera lönsamhet. I likhet med Carlssons (2010:35) 
resonemang om att företag bör dra nytta av de nya möjligheterna till kommunikation på sociala 
medier, kan vi urskilja att kommunikationens roll har stått i fokus för Comviq, Pocket Shop och 
Lagerhaus verksamhet med social commerce. På ett flertal sätt har alla de tre företagen dragit 
nytta av de kommunikativa aspekter som sociala medier innehar, vilket har visat sig vara en 
framgångsrik taktik som gynnar e-handel på sociala medier.  

6.2 Hur sociala medier kan gynna e-handeln  
I en värld som allt mer präglas av social medier är företag tvungna att förändra sitt sätt att 
kommunicera med sina kunder på för att lyckas nå framgång både i den faktiska och den digitala 
världen. Som framgått av det empiriska materialet innehar sociala medier många egenskaper som 
är fördelaktiga för e-handeln, något som drivit Comviq, Pocket Shop och Lagerhaus att ta nästa 
steg i e-handelns utveckling och därmed satsa på social commerce. Sociala mediers unika 
egenskaper för med sig fördelar som den traditionella e-handeln saknar, vilket gör att företagen 
på nya sätt kan öka sin försäljning. I grund och botten handlar det om att sociala medier 
tillhandahåller en plattform för innovativ kommunikation som varken är enkelriktad eller 
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opersonlig. Denna kommunikation möjliggör för dialog mellan företag och konsument, men den 
möjliggör även för konsumenterna att kommunicera med varandra, något som vår studie visat 
vara av stor betydelse för Comviq, Pocket Shop och Lagerhaus i deras arbete med social 
commerce. I Hogan och Quan-Haases (2010:310) definition av sociala medier ligger 
tyngdpunkten på dess kommunikativa egenskaper, något vi kan konstatera är det som gör att 
sociala medier är en lämplig plattform för e-handel. E-handeln kan gynnas av de kommunikativa 
aspekterna hos sociala medier på många olika sätt och detta har också legat till grund för 
företagens val att integrera sin e-handel med sociala medier.  

6.2.1 E-handeln gynnas av online WOM och viral spridning  
Som Brake och Safko (2009:4ff) nämner ska företag använda sociala medier för att skapa 
engagemang, möjliggöra konversationer samt generera lönsamhet från dessa konversationer. I 
likhet med denna teori om sociala mediers potential för företag, kan vi urskilja att Comviq, 
Pocket Shop och Lagerhaus försöker att på bästa möjliga sätt dra nytta av de konversationer som 
sker på sociala medier. Alla de tre företagen är medvetna om att kommunikationen mellan 
konsumenterna på sociala medier är en unik egenskap och en viktig komponent som kan bidra 
till målet om ökad försäljning. Online WOM, det vill säga, kommunikationen om produkter och 
tjänster konsumenter emellan som sker på internet, står för en grundläggande egenskap som 
skiljer social commerce från traditionell e-handel och även en faktor som e-handeln gynnas av då 
den intar den sociala webben.  
 
Vår studie visar att det främst är på två sätt som online WOM kan bidra till ökad försäljning för 
Comviq, Pocket Shop och Lagerhaus och även hur e-handeln kan gynnas av en placering på 
sociala medier. För det första innebär de sociala funktionerna som finns tillgängliga på Facebook 
att Comviq och Pocket Shops kunder har möjlighet att gilla, dela och kommentera företagens 
produkter på ett enkelt och effektiv sätt, något som gör det lättare för online WOM att spridas 
vidare till ett stort antal personer i en exponentiellt högre takt jämfört med traditionell WOM. 
Som Kaplan och Haenlein (2011:255) nämner, innehar online WOM mindre begränsningar 
eftersom kommunikationsutbytet inte sker ansikte-mot-ansikte. Detta resonemang visar vilken 
potential sociala medier har för e-handeln eftersom information om ett företags produkter sprids 
både snabbare och till fler. Hur social commerce kan öka ett företags lönsamhet kan därmed 
tänkas bero på den karaktär som WOM kommunikationen får på sociala medier som leder till en 
större och snabbare tillväxt av informationsspridning, något som kan kopplas till de teorier som 
framläggs av Hennig-Thurau et al. (2004:39) samt Kaplan och Haenlein (2011:255). För att 
lyckas med social commerce är det avgörande att företag tar tillvara på kommunikationen som 
sker mellan konsumenterna eftersom dess effekter leder till att information om produkter eller 
tjänster sprids vidare. Denna tanke bekräftas av De Bruyn och Liliens (2008:151f) resonemang 
om målet med viral marknadsföring som är att utnyttja kommunikationen som sker mellan 
konsumenterna för att sprida information som skapar intresse kring ett företag och dess 
produkter. Enligt alla respondenter är den virala informationsspridningen otroligt givande för 
företagens försäljning och samtliga respondenter påpekar just det som teorierna framhäver – att 
den virala spridningen av information når ett större antal människor när den intar sociala medier. 
Möjligheten att enkelt och effektivt kommunicera på sociala medier kan tänkas tillfredsställa 
konsumenternas behov av deltagande samtidigt som det hjälper företagen att sprida information 
om sina produkter utan att själva vara avsändaren. Detta går i enlighet med Rayports (1996) 
liknelse av ett virus som sprider sig. Enligt honom kan en viral effekt liknas med ett virus som 
andra människor bär med sig och sprider vidare, något som är en viktig komponent inom social 
commerce.  
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Anledningen till varför online WOM på sociala medier ökar informationsspridningen har visat 
sig bero på främst en specifik faktor – det sammankopplade nätverket som präglar sociala 
medier. Som både Funk (2009:15) och Kaplan och Haenlein (2011:255) teoretiserar, får den 
virala spridningen av online WOM på sociala medier en enorm effekt till skillnad från traditionell 
WOM. Detta beror på att användarna av sociala medier är sammankopplade i ett stort nätverk 
som gör att kommunikationen kan spridas snabbt, effektivt och till många. Denna karaktär som 
online WOM får på sociala medier, kan kopplas till hur de undersökta företagen menar att e-
handeln kan gynnas av en närvaro på sociala medier. Enligt Danielsson kan 
informationsspridningen på sociala medier leda till att konsumenter omedvetet samlar 
information om produkter, vilket i ett senare skede kan bidra till ett köp. I samstämmighet med 
Kaplan och Haenleins (2011:255) teori om att sociala medier är särskilt lämpade för viral 
marknadsföring eftersom personer på sociala medier är involverade i ett stort nätverk, tyder det 
empiriska materialet på att nätverket på sociala medier är av stor betydelse för företagens e-
handel och även en faktor som bidragit till valet att bedriva social commerce. Precis som Jenkins 
(2006:3) förespråkar – att det är konsumenternas sociala interaktioner med varandra som driver 
konvergensen framåt, kan även vi urskilja att konsumenternas sociala förmåga och behov av 
deltagande medverkar i framgångsreceptet för social commerce. Deras handlingar är avgörande 
för Comviq, Pocket Shop och Lagerhaus som bedriver försäljning på sociala medier eftersom 
kommunikationen mellan konsumenterna har visat sig vara det som ökar konverteringsgraden 
och gör att konsumenterna omvandlas till kunder då de klickar på köpknappen. Som Lister et al. 
(2009:200) påpekar innehar dagens konsumenter en enorm nätverkspotential och denna 
nätverkspotential verkar vara en av de stora krafterna som resulterar i att den virala spridningen 
på sociala medier kan ta sig de former som teorierna hävdar. Genom att hitta nya sätt att ta 
tillvara på konsumenternas förändrade kommunikationsmönster kan företagen genom en 
strategisk placering på sociala medier, öka dess försäljning och detta kan göras genom social 
commerce.  
 
Det andra sättet som online WOM kan gynna företagens försäljning genom social commerce 
handlar om det förtroende som konsumenter har till sina vänner och bekantas åsikter om 
produkter, företag och tjänster. Enligt Comviq, Pocket Shop och Lagerhaus är 
kommunikationen mellan konsumenterna viktig eftersom det ofta är vänner om pratar med 
vänner om sin konsumtion och i mindre utsträckning främlingar. För alla de intervjuade 
företagen är vänners åsikter ovärderliga för deras verksamhet, något som kan kopplas till det 
Carlsson (2010:28) nämner. Carlsson menar att människor har större förtroende till vänner och 
bekantas åsikter och med hjälp av sociala medier är det idag lättare att tillgodogöra sig dessa 
åsikter. Som nämnt tidigare bidrar det sammankopplade nätverket på sociala medier till att 
konsumenter har möjligheten att lättare sprida sina tankar och åsikter samt enkelt rekommendera 
produkter. Detta gynnar e-handel på sociala medier eftersom förtroendet ofta ligger till grund för 
ett köp. Som Gustafsson från Cloud Nine poängterade kan ett gilla-klick på Facebook inge 
säkerhet hos många andra konsumenter, vilket i sin tur kan leda till fler potentiella kunder för ett 
företag. Varför social commerce kan leda ett företag till framgång handlar precis om detta - att 
med små och enkla medel göra det möjligt för konsumenter att bidra med egna åsikter och själva 
föra budskapet vidare till sin vänkrets. I enlighet med deltagarkulturen får den aktiva, rörliga och 
socialt sammankopplade konsumenten rum att fritt agera på ett sätt som gynnar försäljning på 
sociala medier. Sociala medier tillåter konsumenterna att använda sin kollektiva intelligens på ett 
enkelt sätt som i slutändan kan främja de företag som arbetar med social commerce.  
  
Att vänners åsikter enkelt kan spridas och cirkulera på sociala medier är en aspekt som skiljer 
social commerce från traditionell e-handel och något vi funnit vara avgörande för försäljning via 
sociala medier. Till skillnad från Comviq och Pocket Shops Facebook-butiker, där vänner på 
Facebook kommunicerar med varandra, fungerar förtroendet via Lagerhaus bloggshoppar på ett 
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annorlunda sätt, dock är det lika betydande. Precis som Colliander och Dahléns (2011:318) studie 
visade, innehar bloggare stort förtroende hos sina läsare samt en möjlighet att påverka, något 
som vi kan koppla till hur förtroendet i bloggshopparna fungerar. Enligt Cargioli hyser 
bloggläsarna stor tillförsikt till det bloggarna skriver. Att bloggarna som Lagerhaus samarbetar 
med rekommenderar produkter fungerar på samma sätt som att en vän rekommenderar en 
produkt på Facebook. Förtroendet till bloggarens åsikt kan göra att läsarna blir mer säkra på att 
köpa denna produkt. Därigenom har Lagerhaus lyckats dra nytta av de kommunikativa fördelar 
som bloggar innehar och kan förhoppningsvis omvandla effekterna till faktisk försäljning. Trots 
att förtroendeaspekten ter sig annorlunda på olika typer av sociala medier, är förtroendet en 
grundläggande aspekt inom social commerce.  

6.2.2 Social commerce kombinerar kommunikation och konsumtion 
Som Jenkins (2006:4) nämner har informationsöverflödet i dagens samhälle gjort att 
konsumenter är mer benägna att prata om sin konsumtion med andra för att underlätta köp- och 
beslutsprocessen. Det som kan urskiljas från resultatet av vår kvalitativa undersökning är att 
sociala medier tillhandahåller en plattform som kan gynna e-handeln eftersom kommunikationen 
online ofta är konsumtionsrelaterad. Bastin från Comviq, Danielsson från Pocket Shop och 
Cargioli från Lagerhaus menar att e-handel på sociala medier tillåter konsumenterna att 
kombinera kommunikation och shopping. Cargioli beskriver hur bloggläsaren som läser om en 
produkt direkt kan köpa denna produkt utan fördröjande steg, som exempelvis att ta sig till en 
annan webbsida för att handla, vilket förenklar köpprocessen för kunderna. Jenkins (2006:3) 
nämner även att konsumtionen idag är en kollektiv process och den kollektiva intelligensen hos 
konsumenterna är högst närvarande för Comviq, Pocket Shop och Lagerhaus som bedriver 
social commerce. Pierre Lévys (Jenkins, 2006:4) definition av kollektiv intelligens – att 
konsumenter delar med sig av sina erfarenheter till andra – är en viktig del i deltagarkulturen och 
även en viktig faktor som social commerce bygger på. Eftersom konsumenterna pratar, gillar, 
kommenterar och delar information om olika produkter på exempelvis Facebook, har vägen 
mellan kommunikationen om en produkt och köp av samma produkt minskats radikalt, något 
alla tre företag anser kunna gynna deras försäljning. Vi kan urskilja att social commerce har 
skapat en ”win win” – situation där både konsumenter och företag gynnas av den nya formen av 
handel. Trots att företagen anger att en försäljningsökning var det främsta motivet till 
lanseringen av e-handel på sociala medier är företagens närvaro också fördelaktig för 
konsumenterna. Online WOM och den virala effekten som de sociala nätverken bär med sig, gör 
att konsumenterna lättare kan dela med sig samt införskaffa information om produkter och 
företag. Genom konsumenternas aktiva deltagande, som är en viktig beståndsdel i 
deltagarkulturen, sprids informationen vidare till ett stort antal personer, en spridning som aldrig 
vore möjlig genom traditionell e-handel. Denna spridning gynnar konsumenterna eftersom dess 
köp- och beslutsprocessen kan förenklas men det gynnar även företagen eftersom 
uppmärksamhet, engagemang och intresse kring företagens produkter cirkulerar fritt på de 
sociala medierna. Trots att möjligheten att utnyttja online WOM och viral spridning även finns 
tillgänglig för företag som inte bedriver social commerce, kan vi tycka oss uppleva att social 
commerce underlättar konsumenternas köpprocess och ger dem en innovativ plattform där 
kommunikation och konsumtion kan kombineras. Genom att social commerce gjort att 
konsumenterna inte behöver byta webbsida när de vill handla en produkt de skaffat information 
om har Comviq, Pocket Shop och Lagerhaus minimerat risken att förlora en kund i dennes 
förflyttning mellan webbsidor. Denna ”win win” – situation kan tänkas bidra till en tillväxt av 
social commerce och att populariteten för fenomenet ökar hos både företag och konsumenter.   
 
I likhet med Jenkins och Deuze’s (2008:6) tankar om att konvergenskulturen både är en företags- 
och konsumentdriven process där vardera part kan dra nytta av de förändrade förutsättningarna i 
dagens medieklimat, kan vi tyda att social commerce är en effekt av detta. Som Jenkins och 
Deuze (2008:6) menar, har företag och konsumenter lärt sig hur de ska agera i 
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konvergenskulturen, vilket också är tydligt vid studiet av social commerce. Genom att företag 
bedriver social commerce har de lärt sig hur de på bästa sätt kan erhålla lönsamhet och på så sätt 
tar de kontrollen. Samtidigt är det i grund och botten konsumenterna och deras förändrade sätt 
att konsumera som har drivit social commerce framåt och påverkat företagens verksamhet. 
Precis som Jenkins och Deuze (2008:6) nämner har konvergenskulturen skapat två motsatta 
krafter som ibland skapar de bästa förutsättningarna för närmare relationer mellan producent 
och konsument, något som konsekvenserna av social commerce skulle kunna liknas med.  
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7. Slutsats och diskussion 
I det avslutande kapitlet sammanfattas de övergripande slutsatser som dragits i analysen. Därefter förs en 
diskussion om framtiden för fenomenet social commerce. Till sist diskuteras de begränsningar som studien innehar 
samt intressanta ämnen för vidare forskning.  

7.1 Nya sätt att kommunicera ger nya sätt att konsumera 
I vår undersökning hade vi som ambition att fördjupa oss i det nya fenomenet social commerce i 
Sverige och undersöka anledningarna till varför Comviq, Pocket Shop och Lagerhaus har valt att 
använda sociala medier som en plattform för sin e-handel. Vi ville klargöra vad det är som gör att 
sociala medier är en lämplig plattform för e-handel och hur e-handeln kan dra nytta av de unika 
egenskaper som sociala medier besitter.  
 
Vi kan konstatera att alla de undersökta företagen; Comviq, Pocket Shop och Lagerhaus främst 
hade som mål att skapa faktisk försäljning när de bestämde sig för att bedriva social commerce. 
Med tanke på att en stor del av dagens konsumenter befinner dig på sociala medier dagligen 
ansåg företagen det vara självklart att utnyttja dessa kanaler på nya sätt för att öka sin lönsamhet. 
De sociala medierna har skapat ytterligare en försäljningskanal där företagen får tillgång till en ny 
målgrupp eller möjligheten att skapa en närmare relation med sin befintliga målgrupp. Den 
slutsats vi kunnat dra är att Comviq, Pocket Shop och Lagerhaus har valt att använda sociala 
medier som en plattform för sin e-handel, främst på grund av de kommunikativa aspekterna som 
sociala medier tillhandahåller. Hur sociala medier kan fungera som en lämplig plattform för e-
handel beror främst på den karaktär som WOM kommunikationen får när den intar den sociala 
webben. Där kan WOM kommunikationen ta sig allt större proportioner jämfört med 
traditionell ansikte-mot-ansikte kommunikation. Spridningen av online WOM sker snabbare, 
mer effektivt samt når ut till ett stort antal personer med hjälp av det sammankopplade nätverket 
av användare. Även det faktum att konsumenter pratar med varandra om sin konsumtion och att 
denna kommunikation idag sker på sociala medier har bidragit till att alla de undersökta 
företagen implementerat e-handel på sociala medier. Vidare kan vi dra slutsatsen att social 
commerce skapar en ”win win” – situation, där både kunder och företag gynnas av den nya typ 
av handel som uppkommit. Företagen har skapat möjligheter för konsumenterna att aktivt 
kommunicera genom olika sociala funktioner och på så sätt sprids kommunikation om företag 
och produkter vidare genom nätverket, vilket gynnar företagens verksamhet. Konsumenterna 
drar också nytta av denna kommunikativa aspekt eftersom det förenklar 
informationsinhämtningen som i sin tur underlättar konsumenternas köpprocess, och på detta 
sätt gynnar social commerce båda parter. Den effektiva spridningen av online WOM är en viktig 
aspekt som e-handeln kan dra nytta av när den intar sociala medier. Social commerce har även 
visat sig ha skapat en situation som tillåter en kombination av kommunikation och konsumtion. 
På sociala medier kan konsumenterna hämta information om produkter, prata om dessa 
produkter samt även köpa produkterna på en och samma plattform. Denna kombination är 
enligt de undersökta företagen fördelaktig eftersom risken att förlora en kund minskas då den 
inte behöver förflytta sig mellan olika webbsidor.  
 
Vi kan tyda att det råder ett starkt samband mellan de olika kommunikativa aspekterna som 
sociala medier besitter som gör att sociala medier är en lämplig plattform för e-handeln. De 
förutsättningar som sociala medier ger e-handeln skiljer sig markant från vad den traditionella e-
handeln har att erbjuda, vilket kan främja utvecklingen av social commerce. Sammanfattningsvis 
illustrerar vi i figur 3 hur e-handel på sociala medier omformas till fenomenet social commerce. 
Figuren åskådliggör hur deltagarkulturen och den kollektiva intelligensen ligger till grund för 
konsumenternas mer sociala och deltagande beteende som har påverkat företagens sätt att 
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kommunicera med konsumenterna på. När e-handeln intar sociala medier gynnas den av 
mediernas kommunikativa aspekter så som online WOM och effekterna av den virala 
spridningen och tillsammans skapar alla delar en framgångsrik form av social commerce. 
  
 

 
Figur 3: Hur e-handel på sociala medier blir social commerce.  
 
Som studiens resultat visade råder det delade meningar om hur framtiden för social commerce 
ser ut. Företagen som själva bedriver social commerce är positiva till fenomenets framtida 
utveckling, medan de intervjuade utvecklingsföretagen anser att nya trender kommer uppstå som 
ännu en gång skapar nya former av e-handel. Den självklara frågan som vi ställer oss berör hur 
framtiden för social commerce ser ut. Kommer social commerce förändra de redan befintliga 
sätten att handla eller kommer denna trend dö ut lika fort som den uppkom? Att sia om 
framtiden är svårt men att detta fenomen de närmaste åren kommer växa sig större är något vi 
författare hyser stor tilltro till. Att social commerce innehar många möjligheter för företag kan vi 
utan tvekan konstatera och att specifikt Facebook kommer vara en central del i företagens 
förändrade sätt att skapa försäljning går inte att ta miste på. Med sina ca 800 miljoner användare 
har Facebook blivit en viktig marknad för försäljning och vissa företag har insett hur de ska 
lyckas ta tillvara på de möjligheter som sociala medier kan ge e-handeln. I en värld som allt mer 
präglas av sociala medier måste företag inse vikten av att bedriva en social verksamhet som går i 
linje med konsumenternas behov av deltagande och kommunikation, något som Comviq, Pocket 
Shop och Lagerhaus har gjort genom att ta sin e-handel ut på sociala medier. Vi anser att social 
commerce aldrig kommer att helt utplåna de redan befintliga sätten att handla eftersom olika 
människor kräver olika former av handel. I framtiden kan däremot social commerce komma att 
fungera som ett utmärkt komplement till den traditionella e-handeln och den fysiska butiken. 
Genom att skapa en variation av shoppingmöjligheter kan företag tillfredsställa alla möjliga typer 
av konsumenter, vilket kan antas leda till en ökad försäljning och bättre lönsamhet i längden.  
 
Avslutningsvis kan vi konstatera att den rådande konvergensen mellan e-handel och sociala 
medier samt konsumenternas behov av deltagande är ett tecken på hur vårt förändrade sätt att 
kommunicera påverkar vårt sätt att konsumera, något som Comviq, Pocket Shop och Lagerhaus 
har varit snabba med att hantera. Företagens medvetenhet kring hur dagens konsumenter vill bli 
bemötta har resulterat i nya sätt att utnyttja den kommunikation som präglar de sociala medierna. 

DELTAGARKULTUR & KOLLEKTIV INTELLIGENS

KONSUMENTER 
PRATAR MED 

VARANDRA OM 
PRODUKTER, 

TJÄNSTER OCH 
FÖRETAG 

WOM SOCIALA 
MEDIER

ETT SAMMANKOPPLAT 
NÄTVERK OCH 

SOCIALA FUNKTIONER 
HJÄLPER KONSUMEN-
TERNA ATT TA DEL AV 

OCH SPRIDA 
INFORMATION

VIRAL 
SPRIDNING

WOM PÅ SOCIALA 
MEDIER SPRIDS 
SNABBT, EFFEK-

TIVT OCH TILL ETT 
STÖRRE ANTAL 

PERSONER

E-HANDEL SOCIAL 
COMMERCE



	  

	   35 

7.2 Begränsningar med undersökningen 
Vi är medvetna om att vår undersökning innefattar ett antal begränsningar. Vi har i ett relativt 
sent skede under uppsatsarbetet funnit att ytterligare två företag, Lilon och Sverigebilen, bedriver 
någon typ av social commerce. Även det faktum att Headweb, som hyr ut film på Facebook, inte 
hade möjligheten att medverka i vår studie gör att undersökningens resultat skulle kunnat styrkas 
om dessa tre företag hade undersökts. Vi hade även önskat att företaget Star Republic, som 
utvecklat Lagerhaus bloggshopar, hade kunnat vara med i denna undersökning. Dock gavs inte 
möjlighet att intervjua dem. En intervju med Star Republic hade givit oss ytterligare ett djup i 
vårt material. Trots detta tycker vi oss finna en mättnad i det insamlade materialet. Från 
intervjuerna med Comviq, Pocket Shop och Lagerhaus har vi funnit flera liknande svar till varför 
de anser sociala medier vara en lämplig plattform för e-handel. Därmed kan vi dra slutsatsen att 
intervjuer med ytterligare företag som bedriver social commerce skulle ge ett liknande resultat. 
Dock skulle fler undersökta företag självklart bidra till att stärka resultatet och medföra större 
tillförlitlighet.  

7.3 Vidare forskning 
Med anledning av att vi inte kunnat undersöka alla de svenska företag som bedriver social 
commerce skulle det vara intressant att göra en liknande studie där alla dessa företag medverkar 
för att kunna skapa en bredare och djupare bild av hur detta fenomen ser ut i Sverige. Att i en 
sådan studie fokusera på specifikt f-commerce vore intressant då denna form av e-handel på 
sociala medier innehar många möjligheter till nya former av kommunikation.  
 
Vi har i denna uppsats valt att göra vår undersökning ur ett företagsperspektiv för att kunna 
kartlägga varför företag valt att öppna e-handel på sociala medier. Vi finner det därför intressant 
att undersöka social commerce ur ett konsumentperspektiv. Intressanta aspekter att studera 
skulle därför vara exempelvis vilka motiv det finnas bland konsumenterna att handla på sociala 
medier och vilken betydelse de anser att de kommunikativa aspekterna har?  
 
Ytterligare en intressant studie skulle vara att göra en innehållsanalys av exempelvis Facebook-
butikerna för att konkret framlägga hur företagen arbetar med de sociala mediernas 
kommunikativa aspekter samt hur kundernas respons och användning av butikerna ser ut.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjuguide 1: Comviq och Pocket Shop 
 

1. Berätta lite om dig själv och dina arbetsuppgifter.  
o Vilka områden ansvarar du för? 
o Hur länge har du jobbat här? 
o Vilken roll hade du i projektet med att öppna Facebook-butiken? 
 

2. Hur kom det sig att ni startade en butik på Facebook? 
o Var ifrån fick ni idén? 
o Varför valde ni Facebook? 
o Fanns det andra alternativ? Andra sociala medier? 
o Vilka var de främsta anledningarna till att ni öppnade en butik på Facebook? 
o Vilka mål hade ni med er närvaro (i form av en butik) på Facebook?  

 
3. På vilket sätt kan Facebook gynna er försäljning? 

o Vilka är enligt dig Facebooks bästa egenskaper? 
o Hur kan ni dra nytta av dessa egenskaper? Ge gärna några konkreta exempel. 
o Vilka nackdelar finns det med att öppna en butik på Facebook? 
o Varför anser du att ert företag passar för ett sådant här ändamål? 

 
4. Hur skulle du förklara hur e-handel och sociala medier hör ihop? 

o Hur skulle du förklara hur e-handel och specifikt Facebook hör ihop? 
 

5. Vilka resultat har ni sett efter att ni öppnade Facebook-butiken? 
o Förväntade ni er dessa resultat? 
o Vilken respons har ni fått från era kunder angående er Facebook-butik? 

 
6. Vilken målgrupp är er butik på Facebook tänkt att vända sig till?  

o Varför denna målgrupp? 
o Hur skiljer sig denna målgrupp från den på er traditionella e-handelsbutik? 
o Hur skulle du beskriva att era kunder vill bli bemötta av er på Facebook?  
o Vilka krav ställer de på er, jämfört med den traditionella e-handeln?  
o Hur skiljer sig arbetet med försäljningen på Facebook jämfört med den 

traditionella e-handelsbutiken? 
o Vad beror det på? 

 
7. Hur arbetar ni med kommunikation via er Facebook-butik? 

o Hur skiljer sig kommunikationen på Facebook med den i er traditionella e-
handelsbutik? 

o Hur kan en Facebook-butik hjälpa er att kommunicera med era kunder? 
o På vilket sätt anser du att kommunikationen mellan konsumenter på Facebook 

kan hjälpa er till ökad försäljning? 
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o Vilka nackdelar finns det med att kunderna pratar med varandra? Hur kan det 
skada er verksamhet? 

o Hur tar ni tillvara på de sociala funktioner (gilla-knappen, kommentarer, 
betygsättning, delning, länkar etc.) som Facebook har? 

o Vilken betydelse har de sociala funktionerna för er Facebook-butik? 
 

8. Hur ser du på framtiden för sociala medier som en plattform för e-handel? 
o Tror du att er e-handel på Facebook kan komma att ersätta er traditionella e-

handel? Varför/Varför inte? 
o På vilket sätt anser du att e-handeln på Facebook kompletterar den traditionella 

e-handeln?  
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Bilaga 2 – Intervjuguide 2: Lagerhaus 
 

1. Berätta lite om dig själv och dina arbetsuppgifter.  
o Vilka områden ansvarar du för? 
o Hur länge har du jobbat på Lagerhaus? 
o Vilken roll hade du i projektet - Lagerhaus c/o?  

 
2. Hur kom det sig att ni startade bloggshopparna?  

o Var ifrån fick ni idén? 
o Varför valde ni att samarbeta med bloggare? 
o Fanns det andra alternativ? Andra sociala medier? 
o Vilka var de största anledningarna till att ni lanserade bloggshopparna? 
o Vilka mål hade ni med detta projekt?  

 
3. På vilket sätt kan sociala medier gynna er försäljning? 

o Vilka är enligt dig de bästa egenskaperna med bloggar? 
o Hur kan ni dra nytta av dessa egenskaper?  
o Vilka nackdelar finns det med att använda sociala medier som en plattform för e-

handel?  
o Varför anser du att Lagerhaus passar för ett sådant här ändamål? 

 
4. Hur skulle du förklara hur e-handel och sociala medier hör ihop? 

o Hur skulle du förklara hur e-handel och specifikt bloggar hör ihop? 
 

5. Vilka resultat har ni sett efter att ni öppnade bloggshopparna? 
o Förväntade ni er dessa resultat? 
o Vilken respons har ni fått från era kunder angående bloggshopparna? 

 
6. Vilken målgrupp är bloggshopparna tänkta att vända sig till?  

o Varför denna målgrupp? 
o Hur skiljer sig denna målgrupp från den som handlar i era fysiska butiker?  

 
7. Hur kan bloggshopparna hjälpa er att kommunicera med era kunder?  

o På vilket sätt anser du att kommunikationen mellan kunder på sociala medier kan 
hjälpa er till ökad försäljning? 

o Vilka nackdelar finns det med att kunderna pratar med varandra på sociala 
medier? Hur kan det skada er verksamhet? 

 
8. Hur ser du på framtiden för sociala medier som en plattform för e-handel? 

o Tror du att e-handel via sociala medier kan komma att ersätta traditionell e-
handel? Varför/Varför inte? 

o På vilket sätt anser du att e-handel via sociala medier kompletterar den 
traditionella e-handeln och den fysiska butiken?  
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Bilaga 3 – Intervjuguide 3: Cloud Nine och Askås 
 

1. Vill du berätta lite kort om dig själv och dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
o Vilken roll hade du i projektet med Facebook-butiken? 

 
2. Ni har varit med i framtagningen av Comviqs/Pocket Shops Facebook-butik, hur 

startade detta samarbete?  
o Berätta gärna lite kort om framtagningen av konceptet, vem kom med idén etc.? 
o Hur länge har ni erbjudit tjänsten att integrera ett företags e-handel med 

Facebook? 
o Hur ser efterfrågan ut för denna tjänst? Är företag intresserade av detta? 
o Arbetar ni med andra sociala medier, förutom Facebook, som en plattform för e-

handel?  
 

3. Vilka är Facebooks bästa egenskaper för ett företags e-handel?  
o Hur kan företag dra nytta av dessa egenskaper för att gynna sin e-handel på 

Facebook?  
o Vad är det era kunder vill uppnå med sin närvaro (i form av en e-butik) på 

Facebook? 
o Hur skulle du beskriva hur e-handel och sociala medier hör ihop? 
o Varför passar dessa ihop? 
o Hur skiljer sig arbetet med försäljning på Facebook jämfört med försäljning 

genom traditionell e-handel? 
 

4. Vilka företag är tjänsten avsedd för? 
o Vilka branscher, enligt dig, passar bäst för att starta e-handel på Facebook? 
o Vilka nackdelar finns det med att använda Facebook som plattform för företags 

e-handel? 
 

5. På vilket sätt kan Facebooks sociala funktioner (ex, gilla-knappar, kommentarer, 
betygsättning, länkning etc.) gynna ett företags e-handel på Facebook? 

o Hur kan kommunikationen C2C på Facebook hjälpa ett företag till ökad 
försäljning? 

o Vilka nackdelar finns det med detta? 
 

6. Hur ser du på framtiden för sociala medier som en plattform för e-handel?  
o Anser du att e-handeln på sociala medier kan komma att ersätta den traditionella 

e-handeln? Varför/Varför inte? 
o På vilket sätt anser du att e-handel på sociala medier kompletterar traditionell e-

handel? 
 


