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 I 

Förord 

Vi vill börja med att rikta ett tack till våra handledare Esbjörn Ebbesson och Lars-
Olof Johansson som har varit ett stort stöd under hela uppsatsprocessens gång. Vi 
vill även rikta ett tack till de opponenter och övriga studenter som hjälpt oss 
utforma studien och som funnits tillgängliga för att ge feedback och möjliga förslag 
på ändringar och förbättringar. Slutligen vill vi även tacka de respondenter som tog 
sig tiden att medverka på intervjuer och som såg till att den här studien var möjlig 
att genomföra, tack. 
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Abstrakt  
 
Sociala medier används mer och mer i dagens samhälle. Sociala medier är en 
plattform för kommunikation där bland annat företag kan nå ut till existerande samt 
potentiella kunder. Företag använder sig av diverse sociala medie-plattformar då 
det är ett billigt sätt för små företag att visualisera sitt företag, inte minst 
webbutiker som inte syns i samma utsträckning som fysiska butiker. Företag ser nu 
social media som ett måste för att kunna skapa en relation till sina kunder. De 
arbetar närmare med kundinvolvering, och social media är en möjliggörare för 
detta. Men med sociala medie-plattformarna kommer även utmaningar, och 
kundrelationen kan påverkas av dessa utmaningar.  

 
Studien är en kvalitativ studie där datainsamlingsmetoderna netnografiska 
internetobservationer och semi-strukturerade intervjuer har använts. Ägare från 
två små webbutiker har intervjuats och deras sociala medie-plattformar har 
observerats med utgångspunkt från diverse utmaningar med sociala medie-
plattformar och med ett perspektiv på kundrelation. Syftet med studien är att ge 
ökad förståese för vilka utmaningar som kommer med olika sociala medie-
plattformar och hur de kan påverka kundrelationen. Studien skapar förståelse för 
potentiella utmaningar som små företag kan ställas inför och hur dessa utmaningar 
skulle kunna påverka kundrelationer. 
 

Nyckelord: Social medier, Kundrelation, Utmaningar med sociala medier, Sociala 
medie-plattformar 

 

 

 

 

 
  



 III 

Abstract  
 
Social media is used more and more in today’s society. Social media is a platform for 
communication where other companies can reach out to existing and potential 
customers. Companies are using various social media platforms because it is a cheap 
way for small businesses to visualize their companies, especially online retailers 
whom are not visible to the same extent as physical stores. Companies now see 
social media as a must in order to create a relationship with their customers. They 
work closely with customer involvement, and social media is an enabler for this. But 
using social media platforms also creates challenges, and customer relationship can 
get affected by these challenges. 
 
The study is a qualitative study where data collection methods like netnography 
observations and semi-structured interviews were used. The owners from two small 
online stores have been interviewed and their social media platforms have been 
observed on the basis of various challenges with social media platforms and with a 
perspective of customer relationship.The purpose of the study is to provide greater 
understanding of the challenges that come with various social media platforms and 
how they can affect the customer relationship. The study creates an understanding 
of the potential challenges that small businesses may face and how these challenges 
could affect customer relationships. 
 
Keywords: Social media, Customer relationship, Challenges whit social media, Social 
media platforms  
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1 Introduktion 

I avsnittet redogörs för problemområdet med hjälp av tidigare forskning och dess 
resultat. Efter en kort genomgång av studiens fokusområde och problemområde 
presenteras studiens syfte som leder fram till en frågeställning. 

1.1 Bakgrund  

Idag används sociala medier i en större utsträckning då vi har blivit delaktiga i ett 
helt nytt sätt att kommunicera med varandra (Kietzmann, Hermkens, McCarthy & 
Silvestrel, 2011). För företag finns flera fördelar med sociala medier, allt från att 
effektivt och billigt kunna marknadsföra sig, till att kunna skapa en bra relation med 
sina kunder (Brooks, Heffner & Henderson, 2014; Carlsson, 2009). Därför har 
sociala medier blivit en stor del av kommunikationen i och utanför företag.  Sociala 
medier kännetecknas av bland annat öppet deltagande, dialog, gemenskap och den 
snabba samt breda spridningen av information via ett brett utbud av feedback och 
länksystem (Aula, 2010). Allt detta sker via olika sociala medie-plattformar som 
konstruerats för olika slags syften. De sociala medie-plattformar som finns idag är 
till exempel; sociala nätverk, bloggar och content communities. Utvecklingen av 
sociala medier har förändrat Internet från en plattform för information till en 
plattform för inflytande (Hanna, Rohm & Crittenden, 2011). Sashi (2012) uttrycker 
att företag bättre vill förstå och hjälpa sina kunder med hjälp av tekniker och 
verktyg som har kommit med utvecklingen av Internet och framväxten av social 
media. 

 
För små företag har kundinvolvering och att arbeta tätare med kunder blivit allt 
vanligare. Sociala medier har blivit en viktig möjliggörare för den här typen av 
samarbete. Genom att använda sociala medie-plattformar kan företag skapa 
relationer med såväl befintliga som nya kunder och forma communites (Sashi, 2012; 
Tsimonis & Dimitriadis, 2009). Företag av alla storlekar och olika branscher ser nu 
kundrelationer inom social media som ett måste (Hanna, Rohm, & Crittenden, 
2011). Social media är en programvara som stödjer gruppinteraktion mot 
communities samt att skapa och utbyta innehåll (Krogh, 2012). De olika 
plattformarna bidrar till att företag kan nå ut till och skapa en relation med sina 
kunder på mer än en social media. Kundrelationer har blivit kopplingen mellan 
företag och deras kunder där fokusen ligger på interaktion med kunderna och 
kundernas deltagande (García, Expósito, Verdugo, Mejías, 2014). Men även om 
sociala medier kan bidra med att skapa samarbete och relationer mellan småföretag 
och kunder finns det även utmaningar med sociala medie-plattformar som 
småföretag bör känna till och jobba mot, för att förhindra att kundrelationen 
påverkas. 

1.2 Problemdiskussion 

Tidigare litteratur har tagit fram utmaningar som kommer med sociala medie-
plattformar. En utmaning är hanteringen av negativ spridning på sociala medier då 
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Kaplan och Haenlein (2010) uttrycker att många företag tycks vara obekväma med 
att hantera en värld där kunderna kan tala fritt med varandra, och där företagen har 
mindre kontroll över den informationen som sägs om dem online. Utmaningen med 
att hantera negativ spridning på sociala medier kan bidra till risker för små företag 
då kunder som ser negativa omdömen kan välja att inte handla av företaget vilket 
kan vara en stor påverkan på små företag. En annan utmaning är att sociala medier 
är rörliga med en ständig utveckling. Kaplan och Haenlein (2012) menar att de 
sociala medier som är aktuella idag kan försvinna imorgon, medan Tsimonis och 
Dimitriadis (2014) säger att på grund av den ständiga utvecklingen av sociala 
medie-plattformar måste företag experimentera själva genom att testa olika sätt att 
använda sociala medier och observera hur konkurrenterna använder dem. Denna 
utmaning kan bidra med risker för små företag då det kan krävas mer resurser för 
att följa med i utvecklingen av sociala medier, vilket småföretag inte alltid har 
tillgång till. En sista utmaning är att använda relevant social media plattform. 
Företag måste fråga sig vilka sociala medier som lämpar sig mot deras behov 
eftersom det finns olika sociala medier med olika egenskaper och besökare 
(Tsimonis & Dimitriadis, 2014). Riskerna som kan kan komma från att inte välja 
relevant social media är att små företag inte når ut till relevant målgrupp eller väljer 
en plattform där deras företag inte framställs på bästa sätt.  

 
Tidigare litteratur nämner utmaningar med sociala medier (Aula, 2010; Brooks et 
al., 2014; Kaplan & Haenlein 2010; Tsimonis & Dimitriadis, 2014) och sociala medier 
kopplat till kundrelation (Sashi, 2012; García et al., 2014). Det finns däremot en 
lucka i litteraturen där det inte undersökts hur utmaningar på sociala medie-
plattformar kan påverka kundrelationen. Social media påverkar samspelet mellan 
anställda inom företaget och individer utanför företaget som t.ex. medlemmar av 
användargrupper eller kunder (Haefliger, Monteiro, Foray & von Krogh, 2011). 
Gummerus et al. (2012) uttrycker att det finns behov av att studera kundrelations-
beteenden i de sociala medierna som kunder använder för att engagera sig i ett 
företag. Tsimonis och Dimitriadis (2014) skriver även att en aktuell fråga är 
riskerna med företags användning av sociala medier samt dess potentiella negativa 
konsekvenser. Tsimonis och Dimitriadis (2014) menar att riskerna inkluderar 
okontrollerat och oförutsägbart beteende från beundrare till varumärket på sociala 
medier, hanteringen av negativa kommentarer, rykten, word-of-mouth, med flera. 

1.3 Syfte & frågeställning 

Syftet med studien  är att få en förståelse för utmaningar med sociala medie-
plattformar som små webbutiker ställs inför och hur det kan påverka 
kundrelationen.  Studien kommer undersöka utmaningar med sociala medie-
plattformar från tidigare litteratur samt att med hjälp av empiri identifiera nya 
utmaningar. Utmaningarna som tas fram kommer sedan kopplas till kundrelation 
och identifiera hur utmaningarna skulle kunna påverka 
kundrelationen.  Frågeställningen för undersökningen blir således: 
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Vilka utmaningar ställs små webbutiker för på sociala medier-plattformar rörande 
kundrelation? 
 
Bidraget med studien är att få en ökad kunskap och förståelse för vilka utmaningar 
som finns med sociala medie-plattformar och på vilka sätt de kan påverka deras 
kundrelation.  
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2 Relaterad litteratur 

Avsnittet redogör för den litteratur som studien utgår från. För att ge en bakgrund till 
ämnet sociala medier presenteras olika typer av social media och utmaningarna med 
dem. Därefter kommer en beskrivning av Customer Engagement Cycle (CEC) som är ett 
sätt att förstå sambandet mellan kundrelationer och sociala medier. Litteraturstudien 
avslutas med en sammanfattning av kapitlet som förklarar sociala medier kopplade 
mot CEC. 

2.1 Beskrivning av sociala medier 

Kaplan och Haenlein (2010) definierar Web 2.0 som en plattform som möjliggör 
utvecklingen av sociala medier medan användargenererat innehåll skapas genom 
alla de sätt som människor använder sociala medier på. Kaplan och Haenlein (2010) 
definierar sociala medier som en samling internetbaserade program som bygger på 
de ideologiska och teknologiska grunderna för Web 2.0, och som tillåter skapandet 
och utbytet av användargenererat innehåll.  

2.1.1 Sociala nätverkssajter 

Sociala nätverkssajter är program som bidrar till att företag och användare kan 
ansluta genom att skapa personliga informationsprofiler och kunna bjuda in vänner, 
kunder och kollegor för att få tillgång till deras profiler samt att kunna skicka e-post 
och snabbmeddelanden mellan varandra (Kaplan & Haenlein, 2010). Pookulangara 
och Koesler (2011) uttrycker att Facebook har snabbt ökat i medlemskap och 
genom ökad popularitet av sociala nätverkshemsidor går det att säga att människor 
idag är mer sammankopplade än någonsin. Krogh (2012) menar att en viktig del av 
sociala medier är den enkla och snabba tillgången till omfattande kompetens som 
finns inom och utanför företagets gränser. Instagram är en populär social 
nätverkstjänst som tillåter företag och användare att dela fotografier och korta 
videos, tagga bilder och tillämpa fotografiska filter via sina smartphones eller andra 
mobila enheter (Gibbs, Meese, Arnold, Nansen & Carter, 2014). 

2.1.2 Bloggar 

Bloggar är sociala medier i form av personliga webbsidor och finns i olika varianter, 
från personliga dagböcker som beskriver författarens liv till sammanfattningar av 
relevant information inom ett specifikt område. Bloggar hanteras oftast av en 
person men har möjligheter att integrera med andra genom tillägg av kommentarer. 
Många företag använder sig redan av bloggar för att uppdatera anställda, kunder 
och aktieägare om utveckling som de anser vara viktiga. Kietzmann et al. (2011) 
skriver att bloggar har blivit mycket populära eftersom de är lätta att skapa och 
underhålla. Bloggförfattare kan vara allt från vanliga människor, professionella 
författare, kändisar eller företag.  
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Kietzmann et al. (2011) och Murthy (2012) uttrycker även att det senaste inom 
bloggandet är mikro-bloggning som ger uppdateringar i realtid, och att Twitter som 
startade 2006 är ett exempel på mikro-bloggning. Något som förknippas med 
Twitter är “tweets”. Murthy (2012) beskriver “tweets” som en offentlig version av 
Facbooks välkända statusuppdateringssfunktion. Författaren beskriver även 
Twitter som ett chattrum då det går att offentligt chatta med användare med hjälp 
av "@"-tecknet. 

2.1.3 Content communities 

Kaplan och Haenlein (2010) beskriver content communities som en plattform vars 
huvudsyfte är att dela mediainnehåll mellan användare genom olika medietyper 
som till exempel Flickr, YouTube och PowerPoint-presentationer. Risken som kan 
uppstå för företag när de använder sig av content communities är att de används 
som en plattform för utbyte av upphovsrättsskyddat material. Men det finns också 
en positiv sida till content communities på grund av den höga populariteten, vilket 
gör det till en attraktiv kontaktkanal för företag mot kunder (Kaplan & Haenlein, 
2010).  Pinterest är en populär plattform. Den kretsar kring fenomenet 
anslagstavlor där användare eller företag kan "pinna" (lägga till) olika "pins" (bilder 
eller videor) som de hittar på Pinterest (eller på andra webbsidor) och organisera 
dem i aktuella anslagstavlor som till exempel hobbyer, sport, mode, etc. (Gilbert, 
Bakhshi & Terveen, 2013). 

2.2 Specifika egenskaper i sociala medier 

Två populära tecken som används av användare, inom vissa sociala medier är 
hashtags (#) och snabel-a (@), för att kommunicera med varandra och öka 
synligheten på inlägg.  
 

Van den Berg (2014) uttrycker att hashtag är populärt på grund av dess funktionella 
användning då det är en gemensam praxis för att sortera och välja temarelaterad 
information från en stort omfång av meddelanden inom ramen för sociala medie-
plattformar. Twitter bygger till stor del på användningen av hashtags, även 
Instagram har stor frekvens av tecknet. Murtht (2012) beskiver snabel-a som ett 
sätt att chatta med andra användare på. Användare kan lägga till @-tecknet innan 
användarnamnet på den som personen vill chatta med för att få kontakt med 
användaren (Murtht, 2012). På det här sättet kan användare chatta med varandra 
på till exempel Twitter och Instagram.   
 

2.3 Utmaningar med sociala medier 

Även om sociala medier bidrar med möjligheter för företag kan de även bidra till 
utmaningar. Utmaningarna som diskuteras nedan är utmaningar i sociala medie- 
plattformar som är påfrestande för företag som jobbar mot kunder. Dessa 



Utmaningar med sociala medier 

 6 

utmaningar är:  Sociala medier är rörliga, Att välja relevant sociala media och 
Hantering av negativ spridning på sociala medier. 

2.3.1 Sociala medier är rörliga 

Sociala medier-plattformar är rörliga och utvecklas ständigt, vilket kan skapa en 
utmaning för företag. Det som kan vara aktuellt idag kan försvinna imorgon (Kaplan 
& Haenlein, 2010), vilket innebär att förutsättningarna för företagen förändras. 
Företagen kan behöva anpassa sig efter vad plattformar erbjuder och de har även 
begränsat inflytande om hur till exempel design av plattformarna ska se ut.  
 
Företag bör spåra trender, analysera, undersöka och göra korrigeringar i deras 
sociala medier (Petrov, Zubac & Milojevic, 2015). Petrov et al. (2015) och Brooks et 
al. (2014) beskriver att sociala medier och nätverk ständigt förändras vilket leder 
till att företagen bör göra justeringar och vara flexibla i enlighet med trender på 
sociala medier. Det finns olika exempel på trender där en trend är att Instagram i 
Sverige nyligen lanserade sin nya uppdatering i form av annonser på plattformen [2] 
vilket kan vara intressant för företag och organisationer då det kan bidra till mer 
synlighet och därav mer kunder. Nyligen lanserade plattformen Pinterest en 
köpknapp där användare kan e-handla direkt på Pinterest sida [5]. Webbutiker som 
inte känner till en utveckling som den här missar möjligheten att dra till sig fler 
kunder eller behålla de kunder som de redan har med hjälp av sociala medie-
plattformar.  
 
Ett annat exempel på rörlighet är att Facebook vill expandera e-handeln på sin 
plattform vilket gör att webbutiker lättare kan nå ut till sina kunder [3]. Men om 
företag och organisationer inte följer utvecklingen och förstår att plattformar är 
rörliga kan de i så fall gå miste om nya resurser. Algoritmer i sociala medie-
plattformar är problem som behöver en lösning men är ett fenomen som ständigt 
förändras (Bucher, 2012). För att företagen ska synas behöver de följa en viss 
plattformslogik som till exempel den som ligger inbäddad i Facebook’s arkitektur 
(Bucher, 2012). Facebook används av cirka 750 miljoner användare som berörs av 
att algoritmiska automatiserade processer avgör om deras innehåll förtjänar att 
vara i "toppen" (Bucher, 2012). Bucher (2012) menar att många användare på 
Facebook inte är medvetna om den algoritmiska politiken bakom nyhetsflödet, men 
det har blivit en av de viktigaste frågorna för företag och organisationer som vill nå 
sin önskade målgrupp. Som företag idag kan du till exempel betala Facebook för att 
få fler att se inlägg som företaget publicerar. Enligt Terlep, Vranica, och Raice [7] 
hävdar Facebook att endast 16% av företagens följare kommer se ett inlägg som 
företaget inte har betalat för. Men om företaget betalar Facebook en avgift kommer 
Facebook använda teknik för att försäkra att annonser syns av 75% av alla som har 
gillat företagets sida. Du kan alltså som företag betala Facebook en summa för att få 
inlägg att synas och beroende på summan visar Facebook en uppskattning på hur 
många personer som du kommer nå ut till [4]. På Facebook hotas företag inte av att 
synas utan snarare att bli osynlig, problemet handlar alltså inte om att företagen 
konstant blir sedda utan att de försvinner om de inte är tillräckligt viktiga (Bucher, 
2012).  
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Det här är nya tekniker som kan vara positiva för större företag, men för små företag 
bidrar det till en utmaning då de enligt Carlsson (2009) ofta inte har samma budget 
och resurser som större företag. Det kan också bidra till en utmaning då företag kan 
förlora kunder till konkurrenter som till exempel syns oftare på i kundernas flöde på 
Facebook. Den kundkrets företagen skapat tidigare kommer troligtvis alltså inte se 
inläggen som företagen väljer att inte betala för. Detta kan göra att den plattformen 
inte gynnar företag som inte betalar i samma utsträckning. Relationen till kunden 
kan förändras i samband med att plattformarna förändras (Brooks et al., 2014). 

2.3.2 Att använda relevant social media 

Företagen måste fråga sig vilka sociala medier som lämpar sig mot deras behov 
eftersom det finns olika sociala medier med olika egenskaper och besökare 
(Tsimonis & Dimitriadis, 2014). 
 
Kaplan och Haenlein (2010) tar upp flera råd för företag som beslutar sig för att 
använda sociala medier. Eftersom det finns sociala medier som är "populära" idag 
och kan vara "opopulära" imorgon är det viktigt att företag har en uppsättning 
riktlinjer som går att använda på alla former av social media (Kaplan & Haenlein, 
2010). Brooks et al. (2014) belyser att små företag har begränsat med tid och 
resurser för att hantera sina sociala medier. Företag bör därför välja sociala medier 
med omsorg och välja en plattform där deras kunder finns. Då de inte har möjlighet 
att vara aktiva i alla sociala medier samtidigt, och att vara aktiv är en viktig 
förutsättning. Inom sociala media handlar det om delning av information och 
interaktion mellan användare, så företag bör se till att innehållet alltid är färskt samt 
att de deltar i diskussioner med sina kunder (Kaplan & Haenlein, 2010). 
 
Kaplan och Haenlein (2010) har skapat ett klassificeringsschema som presenteras i 
figur 1 som förlitar sig på teori och medieforskning (social närvaro, medie-rikedom) 
och sociala processer (själv-presentation, själv-avslöjande) vilket är de två viktiga 
delarna av sociala medier. Kaplan och Haenlein (2010) skriver att social närvaro 
påverkas av intimitet och omedelbarhet av mediet och kan förväntas vara lägre för 
till exempel e-post än för chattkommunikation. Ju högre den sociala närvaron är 
desto större social påverkan har kommunikationsparternas påverkan på varandra. 
 

 
Figur 1. Klassificeringsschema av sociala medier (Kaplan & Haenlein, 2010) 

 
Macnamara och Zerfass (2012) menar att de vanligaste sociala medie-plattformar 
som används av företag är sociala nätverk (t.ex. Facebook), videodelningssidor (t.ex. 
YouTube), microbloggar (t.ex. Twitter) och vanliga bloggar. Baird och Gautam 
(2011) studie visade att 79 procent av företag har en profil på sociala 
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nätverkssajter, till exemepel Facebook eller Instagram. Men Baird och Gautam 
(2011) studie visade även att 70 procent av kunder som använder sociala 
nätverkssajter använder det som en plattform för att vara i kontakt med familj och 
vänner medan resten använde det för att integrera med företag. Det är därför viktigt 
att företagen inte bara använder sig av olika sociala medier för att de är mer 
“populära”, utan att de verkligen väljer rätt plattform där kunderna finns och vill 
integrera med företaget.  

Instagram är ett exempel på en plattform som är inriktad på delning av bilder. 
Därför bör företag som gärna visar bilder och har lite text använda sig av Instagram 
för att få ut det mesta av plattformen (Gibbs et al., 2014). Har företaget ett större 
behov att skriva längre texter kan däremot en blogg lämpa sig bättre, då det är en 
plattform som stödjer längre texter.  Däremot måste företag vara medvetna om att 
en plattform kan utvecklas till en ny version. Kietzmann et al. (2011) och Murthy 
(2012) menar att Twitter är en plattform som blivit en utökad version av blogg, och 
som Macbamara och Zerfass (2012) menar är det vanligare för företagen att 
använda än just vanliga bloggar. 

2.3.3 Hantering av negativ spridning på sociala medier 

Teknikutvecklingen har gjort att användarna av sociala medier tar större plats och 
har chans att påverka varandra samt företagens rykte till både det positiva och 
negativa (Kaplan & Haenlein, 2010). Sashi (2012) uttrycker att i en uppkopplad 
värld kan kunder välja att sprida positiva erfarenheter om en produkt eller ett 
företag till andra via sina sociala nätverk. Internet har även gett kunder ytterligare 
möjligheter att sprida negativa tankar genom att till exempel skapa bloggar och 
hemsidor i ett försök att samla andra med samma tankesätt (Solomon et al., 2010; 
Ward & Ostrom, 2006). Vilket i sin tur kan bidra till skadlig information för företaget 
online.  Något som utgör ett hot för många företag är att det finns en ryktesrisk där 
företaget riskerar att förlora sitt anseende (Aula, 2010). Aula (2010) menar att det 
kan bli svårt att rätta till oönskade negativa åsikter om företaget som blir blir 
obesvarade eller sprids okontrollerat. Därför beskriver Aula (2010) att företag 
istället bör hantera riskerna redan innan de blir en risk. Speciellt eftersom  Solomon 
et al. (2010) uttrycker att för kunden väger negativa kommentarer tyngre än de 
positiva kommentarerna framförallt när det kommer till en ny produkt eller 
marknad. Kaplan och Haenlein (2010) menar även att företagen idag står mer vid 
sidan av som observatörer utan kunskap eller möjlighet till att rätta till eller ändra 
publicerade synpunkter från sina kunder.   
 
Sociala nätverk så som Facebook och Instagram är vanligare att företag använder sig 
av, än andra plattformar. Det som då kan vara negativt för företagen är att sociala 
nätverk ingår inom kulturen att dela information, och att den informationen från 
kunderna, angående produkter och tjänster går att se av alla (Pookulangara & 
Koesler, 2011). Pookulangara och Koesler (2011) säger att sociala nätverk kan bidra 
till att organisationer kan spåra kunder för att få fram kundservice i form av 
problem eller missnöje bland sin kundbas. Men företaget kan ibland missa att svara 
på kundservice frågor som är negativa vilket kan bidra till att kunden blir mer 
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negativ mot företaget. Det finns idag en större brådska för återförsäljare att 
interagera med sociala nätverk för att skapa en strategi som är trogen till 
varumärket och ger bolaget möjlighet att styra serviceupplevelsen för kunderna 
(Pookulangara & Koesler, 2011).   
 
På sociala medie-plattformar påverkas ryktet utifrån innehållet på plattformen 
vilket syns i form av röstningssystem (Kitzemann et al., 2010). Kitzemann et al. 
(2010) tar upp YouTube och Facebook som exempel på det här, där en video på 
YouTube baseras på visningsantal eller betyg medan Facebook baseras på "likes". 
Om företag inte få lika mycket likes kan det innebära att kunderna inte är nöjda med 
företagets innehåll och börjar då sprida negativa kommentarer om företaget.  
 
Ägare av små företag har ofta en personlig relation till sina kunder, då företag tror 
att det kan hjälpa till att bygga upp deras varumärke (Humphreys & Wilkens, 2015). 
Tidigare forskning visar att om företag aktivt vill använda socialt media i första hand 
för att driva marknadsföring, kan de bli framgångsrika om inläggen är fokuserade 
kring kunderna snarare än organisationen (Miller & Tucker, 2013). 
 

2.4 Sammanfattning av utmaningarna 

I litteraturstudien beskrivs tre olika utmaningar med sociala medie-plattformar och 
hur de kan påverka företag. I tabell 1 finns en sammanfattning av utmaningarna som 
i empirin kommer ställas mot ett företagsperspektiv. 
 

Utmaningar med 
sociala medier Beskrivning Referenser 

Använda relevant 
social media 

Företagen måste vara där deras kunder 
finns och inte bara välja sociala medier 
som används av alla andra företag. 
Företag har oftast inte tid att vara aktiv i 
alla sociala medier samtidigt måste 
därför välja med omsorg. 

Kaplan & Haenlein (2010) Brooks 
et al. (2014) Tsimonis & 
Dimitriadis (2014) Petrov et al. 
(2015) Baird och Gautam (2011) 
Macnamara & Zerfass (2012) 

Hantering av 
negativ spridning i 
sociala medier 

I och med att sociala medier är öppna för 
alla så kan negativ information om 
företag spridas snabbt och i stor 
utsträckning  

Kaplan & Haenlein (2010) Ward & 
Ostrom (2006) Pookulangara & 
Koesler, 2011) Solomon et al. 
(2010) Sashi (2012) Aula (2010) 

Sociala medier är 
rörliga 

Företag kan inte ha en exakt strategi för 
hur de ska använda sociala medier. De 
får experimentera och studera hur andra 
företag gör. Men även följa med i 
utvecklingen av de olika plattformerna.  

Tsimonis & Dimitriadis (2014) 
Brooks et al. (2014) Petrov et al. 
(2015) Terlep et al. (2012) Bucher 
(2012) 

Tabell 1 - Sammanfattning av utmaningar med sociala medie-plattformar 
 

2.5 Customer Engagement Cycle 

En bra relation till sina kunder är något som företag strävar efter då engagerade 
kunder blir partners som samarbetar med säljare i den värdeskapande processen. 
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Samarbetet mellan kund och säljare leder till att bättre tillgodose företagens behov 
samt behoven hos kunder. Sociala medier underlättar processen att etablera 
varaktiga intima relationer med tillit och engagemang mellan säljare och kunder 
kraftigt (Sashi, 2012). För att bygga en kundrelation som bygger förtroende och 
långsiktiga relationer så har Sashi (2012) tagit fram ett ramverk som går att 
använda genom både online och offline tekniker och verktyg (se figur 2) som består 
av de sju olika delarna: Connection, Interaction, Satisfaction, Retention, Commitment, 
Advocacy, och Engagement.  

 

Figur 2.  Customer Engagement Cycle (Sashi 2012) 

2.5.1 Connection 

Att kunder och säljare skapar kontakt med varandra förutsätts för att där ska bli ett 
relationsutbyte med känslomässiga band (Sashi, 2012). Dessa kontakter kan 
fastställas genom till exempel sociala nätverk. Sociala medier underlättar till en hög 
grad etablering av kontakter med ett stort antal och många olika individer och 
företag (Sashi, 2012). Kunderna kan använda befintliga kontakter med säljare samt 
andra kunder för att tillgodose ett behov eller så kan de söka nya kontakter med 
säljare och kunder utanför deras befintliga cirkel. När säljare söker efter kunder kan 
även det skapa kontakter. Vivek, Beatty och Morgan (2012) uttrycker att 
engagemang handlar om att skapa en relation som är djupare än att den bara 
handlar om inköp. Företagen kan bygga sådana relationer genom förståelse av 
kundens köpvanor och deras behov. 

2.5.2 Interaction 

När kunden väl är ansluten kan den interagera med säljarens personal eller andra 
kunder. Innan Internet så begränsades dessa anslutningar av tillgänglig teknik 
såsom: word-of-mouth (kunskap och åsikter som sprids av kunder kring produkter 
och företag), brev och telefon till samma cirklar av familjer, vänner, kollegor och 
bekanta som är begränsade av plats. Men med Web 2.0 försvinner snabbt 
begränsningarna angående tid och rum (Sashi, 2012). Snabbmeddelanden, e-post, 
bloggar, virtuella världar och sociala nätverk är exempel på verktyg som möjliggör 
tätare, snabbare och rikare interaktioner mellan mycket större grupper av anslutna 
individer och organisationer eller nätverk (Sashi, 2012). Interaktioner mellan 
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säljare och deras kunder kan förbättra förståelse för kundernas behov, särskilt 
förändringar i dessa behov över en längre tid. Men även underlätta ändringar av 
befintliga produkter eller utveckling av nya produkter för att bättre tillgodose dessa 
behov (Sashi, 2012). Interaktion mellan säljare och kunder blir platsen för 
värdeskapande och värdeutvinning (Prahalad och Ramaswamy, 2004). Internet gör 
det möjligt för säljare att etablera en kontinuerlig dialog med kunder, utnyttja att 
kunskap delas mellan grupper av kunder med gemensamma intressen, och utöka 
räckvidden och omfattningen av kundinteraktion för att nå konkurrenternas eller 
andra potentiella kunder (Sawhney et al., 2005). 

2.5.3 Satisfaction 

Satisfaction innebär tillfredsställelse och är något som krävs för att företag ska 
kunna skapa ett engagemang med sina kunder. Företagen bör använda en strategi 
för att sätta sig in i vad det är som kan vara intressant för kunden och vilket innehåll 
på företagets sociala medier som kunden kan tänkas dela vidare (Petrov et al., 
2015). Sashi (2012) beskriver tillfredsställelse som en nödvändighet för att skapa 
en relation men att det inte enbart räcker med tillfredsställelse för att uppnå ett 
engagemang. Företag måste lyssna på kunderna och publicera samt utveckla 
innehåll som passar kundernas förväntningar (Kaplan & Haenlein, 2010). 
Tillfredsställelse inte en primär drivkraft mot lojalitet utan ett steg mot ett tillstånd 
av taktiskt engagemang eller känslomässigt engagemang (Bowden, 2009; Mittal & 
Kamakura, 2001).   

2.5.4 Retention 

Retention innebär att kunderna blir lojala mot företaget men kan bero på hur nöjda 
kunderna är med tiden eller hur starka positiva känslor de har mot företaget. 
Kundlojalitet kan både vara resultatet av långsiktiga relationer utan känslomässiga 
band eller känslomässiga band utan långsiktiga relationer (Sashi, 2012). En studie 
som gjorts om kund-nöjdhet, känslomässiga engagemang och taktiskt engagemang 
visar att kund-nöjdhet och taktiskt engagemang har positiv effekt på lojalitet, medan 
känslomässigt engagemang inte har någon effekt (Sashi, 2012). Men Fullerton 
(2003) uttrycker att effekterna av känslomässiga engagemang för kundlojalitet 
beror på graden av fortsatta engagemang i relationen.  

2.5.5 Commitment 

Commitment består av två delar, känslomässiga engagemang och taktiska 
engagemang (Sashi, 2012). Taktiskt engagemang har en högre nivå av lojalitet och 
varaktig relation med säljarna. Den här typen av engagemang innebär bland annat 
att det lönar sig ekonomiskt för kunden att engagera sig i företaget, företaget har 
fördelar som kunden tycker om och att kunden skulle lida ekonomiskt om 
relationen bröts (Sashi, 2012; Gilliland & Bello, 2002). Känslomässigt engagemang 
är ett exempel på att kunden blir vänner med personalen på företaget som kommer 
ihåg kunden och kan ge exceptionell god service. Enligt Turri, Smith och Kemp 
(2013) är känslomässiga engagemang viktiga för personligt varumärke. 
Känslomässiga engagemang resulterar i relationer med känslomässiga band och 
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förtroende mellan kund och säljare (Sashi, 2012; Fullerton, 2003). Turri et al. (2013) 
uttrycker även att sociala medier används som plattformar för att skapa 
känslomässiga band mellan kunder och deras varumärke. 

2.5.6 Advocacy 

Advocacy innebär att kunden är en förespråkare för företaget genom till exempel 
word-of-mouth, vilket innebär att kunden sprider lovord om företaget till andra. En 
studie som gjorts om word-of-mouth visar att känslomässiga engagemang är 
positivt relaterade till word-of-mouth medan taktiska engagemang inte är det 
(Sashi, 2012). Word-of-mouth är effektivt för kunden då man ofta värdesätter andra 
kunders åsikter och ser det som mer trovärdigt än företagets (Armstrong & Kotler, 
2009). Det är dock bara, enligt Sashi (2012) om lojala kunder skaffar ett 
känslomässigt band till företaget över tid som de kan börja förespråka företaget 
positivt. 

2.5.7 Engagement 

Engagement innebär att kunden blir inkluderad i att vara med i processen som 
samskapare av värde, alltså någon form av co-creation (Sashi, 2012). Co-creation 
handlar om att gemensamt skapa värde genom företagen och kunden, istället för att 
företaget försöker behaga kunden (Prahalad & Ramaswamy, 2004). Att låta kunden 
vara med i värdeskapandet ökar tillfredsställandet av kundens behov samt säljarens 
då bådas behov förändras över tiden (Sashi, 2012). Ett sätt att skapa en co-creation 
på sociala medier är att det finns något som lockar kunderna att bli engagerade. 
Tsimonis och Dimitriadis (2009) har gjort en studie där företagen nämnde de 
aktiviteter som de har genom sina sociala medier. Då hade de flesta företagen 
vanligtvis aktiviteter i form av tävlingar med priser, så som kuponger, rabatter eller 
presentkort. 

2.6 Litteratursammanfattning 

I litteratursammanfattningen har vi applicerat sociala mediers olika egenskaper, till 
exempel hashtags och @-tecknet, på varje del i Customer Engagement Cycle för att 
få fram vilken roll sociala medier har på de olika delarna i ramverket (se tabell 2). 
Kopplingen mellan sociala medier och Customer Engagement Cycle har gjort 
grunden för insamling av empiriskt underlag.  
 

Customer 
Engagement 
Cycle 

Sociala mediers olika 
egenskaper 

Koppling 

Connection Antal följare på sociala 
medier. Antal likes på bilder 
och inlägg 

Connection innebär att företag skapar en kontakt 
med sina befintliga kunder och potentiella kunder. 
Antalet följare på företagens sociala medier är ett 
exempel som kan visa hur många kunder som 
företaget har skapat en form av kontakt med. 

Interaction Antal kommentarer. Svar 
på kommentarer. 

Interaction handlar om all interaktion som sker 
mellan företagen och kunderna på sociala medier, 
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Bilder/Inlägg med # och @-
tecknet där det sker en 
dialog. 

det kan vara kommentarer på bilder, blogginlägg, 
etc. Sociala medier erbjuder stor möjlighet till rika 
interaktioner. 

Satisfaction Positiva samt Negativa 
kommentarer. Material som 
publiceras. 

Satisfaction är något som företagen behöver ge till 
sina kunder för att kunna skapa lojalitet. Genom att 
observera företagens sociala medier och studera 
antalet positiva och negativa kommentarer får man 
en bild av kundernas tillfredsställelse mot vad 
företaget publicerar. 

Retention Kommentarernas innehåll Retention beror på hur nöjda kunderna är eller hur 
starka känslor de har mot företaget. För att kunna 
få reda på om kunderna är lojala mot företaget går 
det att studera kommentarerna på företagens 
sociala medier. Även att företagen blir taggade med 
# och @ kan visa på lojalitet från sina kunder. 

Commitment Bilder taggade med @ och 
# 

Commitment beskriver om företaget har kunder 
med känslomässiga engagemang eller taktiska 
engagemang. Genom att studera hur # och @ 
används kan man se om kunden har en relation till 
företaget som bygger på ett känslomässigt 
engagemang eller ett taktiskt engagemang. 

Advocacy Electric word-of-mouth. 
Användning av @-tecknet 
och # för spridning. 

Advocacy visar hur kunder på sociala medier väljer 
att sprida företaget vidare genom en form av 
electronic word-of-mouth (Internetbaserad word-of-
mouth). Genom att använda @ och # kan kunder 
sprida lovord om företaget till sina vänner som i sin 
tur kan sprida det vidare till deras vänner. 

Engagement Tävlingar företaget 
annordnar. Samskapande 

Engagement innebär att kunden är med i 
processen som samskapare i företaget. Det handlar 
om att det skapas en co-creation när kunden kan 
vara med och påverka. Genom tävlingar på sociala 
medier kan kunden vara med och påverka samtidigt 
som det kan vara gynnsamt för kunden själv. 

Tabell 2 - Sammankoppling av sociala medier och Customer Engagement Cycle 
  



Utmaningar med sociala medier 

 14 

3 Metod 
I metoden beskrivs studiens tillvägagångssätt. I avsnittet presenteras hur studien har 
genomförts samt hur resultatet tagits fram. Metoden beskriver val av 
forskningsansats, litteraturstudiens utförande, motivering till urval, val av företag, 
metod för datainsamling, observationsschema, frågekonstruktion, forskningsetik vi 
tagit hänsyn till, genomförande av analysmetod och en avslutande metoddiskussion. 
 

3.1 Val av forskningsansats 

Den fråga studien ämnar svara är “Vilka utmaningar ställs små webbutiker för på 
sociala medier?”. Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod för att besvara 
vår fråga. Syftet är att förstå sociala medie-plattformar, vilka utmaningar som finns 
på sociala medie-plattformar samt hur de påverkar samspelet mellan företag och 
kunder på sociala medier. En kvalitativ metod bidrog till att vi kunde gå på djupet 
för att undersöka människors tankar, känslor och idéer som bidrar till människors 
handlingar när det kommer till användningen av sociala medie-plattformar. 

3.2 Val av metod 

Eftersom vår studie ämnar förstå vilka utmaningar företag ställs mot på sociala 
medier har vi valt att använda en blandning av netnografi och intervjustudie.  
 
Netnografi är en kvalitativ metod som vuxit fram från etnografin,  där den har 
anpassats för att omfatta Internets inflytande över dagens sociala världar. 
Netnografin vill skapa förståelse för det sociala liv och samspel som äger rum online, 
till exempel på sociala medier (Kozinets, 2011, Ahrne & Svensson, 2011). Vi har 
därför valt att använda oss av netnografi, för att få en förståelse dels för hur sociala 
medie-plattformar ser ut och hur de används men också för det sociala liv och 
samspelet som sker på sociala medier mellan kunden och företaget. Den 
netnografiska metoden användes i största del när vi gjorde våra 
Internetobservationer. Enligt Kaijser och Öhlander (2011) är observationer ett 
lämpligt sätt att kartlägga det sociala samspelet.   

Utöver Internetobservationer gjorde vi personliga intervjuer med företagen för att 
få en bild av företagens erfarenheter av sina sociala medier. Det gjorde att vi kunde 
få fram aspekter som inte går att hitta online, till exempel vad företagen tänker 
kring de texter och bilder som de publicerar. Genom att använda en intervjustudie 
kunde vi gå på djupet och ta reda på hur företagen använder sina sociala medier. Då 
vi använder oss av personliga intervjuer blir vår studie inte en “ren” netnografisk 
studie (Ahrne & Svensson, 2011; Konzinets, 2011). Vår studie är istället en 
blandning av en netnografi och en intervjustudie. 

3.3 Litteraturstudie 

För att få reda på mer kunskap kring vårt ämne gjordes en litteraturstudie. Vi sökte 
genom ämnesområdet informatik på sökord så som social media, customer 
relationship, customer engagement, small business, challenges och online stores. Vi 
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använde oss främst av databaserna ABI Inform Global, Emerald och Google Scholar. 
Vi valde att använda oss av de två första databaserna då de hade hög relevans för 
ämnet informatik och Google Scholar eftersom det gick smidigt att komma åt 
överallt. Vi valde att gå igenom relativt nya artiklar och tidskrifter för att hitta en 
kunskapslucka eller en brist på kunskap kring vårt ämne. Innan vi bestämde oss för 
att gå in djupare på artiklar läste vi titlar och abstrakt för att få en överblick på 
litteraturen. Rienecker och Jorgensen (2014) skriver att en kort genomgång av titlar 
och abstrakt kan vara bra för skribenter att undersöka eftersom de ger en bild av 
vad som har skrivits och inte har skrivits, brister, kunskapsluckor och avvikelser.  
 

Sökord: social media, customer relationship, customer engagement, small business, 
online stores, customer engagement, challenges social media 

3.4 Urval  

Vi valde att basera vår studie på två små webbutiker där det fanns upp till tio 
anställda. Vi valde företag som endast hade webbutik och ingen fysisk butik, då 
sociala medier blir ett stort fokus för företagen i och med att de inte har samma 
möjlighet som fysiska butiker att interagera med sina kunder. Sociala medier blir 
istället en stor kanal för kundkontakt för företagen. Genom att undersöka två olika 
webbutiker kunde vi få större perspektiv på om olika webbutiker använder sociala 
medier på samma sätt. Vi kunde därför jämföra företagen för att se om det fanns 
likheter eller olikheter och vad de berodde på. Vi begränsade oss till företag inom 
klädbranschen eftersom det ligger inom detaljbranschen vilket innebär att företagen 
har en nära relation till kunden, och då kundrelationen är en del i undersökningen 
var det en lämplig bransch då det mappar mot vårt problemområde. De företag som 
valdes ut var företag på västkusten, eftersom det gav möjlighet till personliga 
intervjuer. 

För att få fram tillräckligt rik data valde vi företag som publicerade mycket innehåll 
på sociala medier, och använde sig av tre eller fler sociala medier. Av de sociala 
medierna som användes såg vi till att både Instagram och Facebook användes av 
företagen, för att kunna ha möjlighet att finna likheter och skillnader mellan dem. 
Valet av Facebook skedde då det är det sociala nätverk som är mest använt av 
svenska Internetanvändare [6]. Instagram är det bildbaserade nätverk som ökat 
mest i år bland de svenska användarna[6]. 

3.5 Företag 

De två företagen som medverkar i studien har fått fiktiva namn för att försvåra 
identifiering De respondenter som intervjuades var ägarna till företagen, eftersom 
de är ansvariga för företagens sociala medier.  
 
Företag 1 går under namnet “Willy Woops Webbutik”. Företaget har en webbutik 
inom mode. Företaget har sitt ursprung på västkusten och består av tre delägare 
samt en anställd. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter och Google+ är de sociala 
medier som används av företaget. 
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Företag 2 går vid namnet “Karins Kattiga Kläder”. Företaget är en enskild firma och 
består av en webbutik inom klädbranchen.  Företaget har sitt ursprung på 
västkusten och den enda som arbetar med företaget är “Karin”, dess ägare. 
Facebook, Instagram, Pinterest samt en Blogg är de sociala medier som används av 
företaget. 

3.6 Datainsamling 

Det empiriska materialet samlades in genom två Internetobservationer av de valda 
företagens sociala medier samt intervjuer med företagen. Eftersom vi hade två olika 
datainsamlingmetoder så betraktade vi saker ur mer än ett perspektiv, både genom 
intervju och observation, och kunde på så sätt få större förståelse för 
undersökningen och en mer fullständig bild (Myers, 2009). 

3.6.1 Internetobservationer 

Det gjordes två stycken Internetobservationer på vartdera företag, båda innan 
intervjuerna ägde rum. Båda observationerna gjordes för att studera företagens 
sociala medier, till exempel: Hur tekniken används med hashtaggs och @-tecknet, 
hur plattformarna ser ut då de kan vara bildbaserade eller textbaserade och hur 
interaktionen med kunderna såg ut på plattformarna.   
 
Den första gjordes för att få reda på tillgänglig information om de två företagen, för 
att kunna få en överblick kring hur företagen såg ut, fungerade och vilka sociala 
medier som användes och hur plattformarna användes (se bilaga 3). I och med att vi 
observerade innan intervjuerna hade vi även möjlighet att använda nyfunnen 
information för att skapa nya och utveckla intervjufrågorna och därmed få nya 
infallsvinklar som vi annars kunde ha missat. Till den första Internetobservation 
gjordes inget observationsschema, utan det skapades istället intervjufrågor i 
efterhand (se bilaga 4). 
 
Den andra Internetobservationen på företagen var en djupgående systematisk 
observation där ett observationsschema skapades. Genom att vi skapade ett 
observationsschema utifrån litteraturen som togs upp i teorin kunde vi se hur 
företagen använde de olika delarna från Customer Engagement Cycle (se bilaga 1). 
Internetobservationen gjordes för att få fram innehållet av kundernas kommentarer 
om det var positiva eller negativa kommentarer, hur många följare som företaget 
hade på sina sociala medier, vilka bilder som företaget publicerar, hur många likes, 
kommentarer och följare som företagen har, om det finns positiva samt negativa 
kommentarer, kommentarernas innehåll och hur spridningen av företaget går till 
(se bilaga 5). I och med att social media konstant kan uppdateras valde vi att spara 
ner bilder då det finns risk att de kan försvinna. Vi valde att studera bilder som 
publicerats nyligen av företagen för att det inte gå för långt bak i tiden, då det fanns 
risk att det inte var aktuellt, resultatet blev att all publicering från de tre senaste 
månaderna sparades ner. 
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Fördelarna med att använda sig av en systematisk observation är att vi enligt 
Denscombe (2009) direkt kan registrera vad människor gör, istället för vad de säger 
att de gör. Till exempel att vi i vårt observationschema (se bilaga 1) direkt kan se 
antalet följare ett företag har istället för att de säger en siffra på antal följare som 
inte stämmer. På så sätt får vi svaret direkt och har även möjlighet att placera in 
händelser i mer exakt tid. Denscombe (2009) menar att en systematisk observation 
ger en hög tillförlitlighet då observationen genomförs på ett sådant sätt att den ska 
kunna genomföras igen av en annan observatör som då får nästan samma resultat. 

3.6.2 Observationsschema 

Observationsschemat (se bilaga 1) har baserats på litteraturen som tagits upp i 
litteraturstudien och har strukturerats efter rubrikerna från Customer Engagement 
Cycle (Sashi, 2012), som tar upp olika steg för att skapa en bra kundrelation, samt 
de funktioner som de olika sociala medierna har. Vi valde att utgå ifrån litteraturen 
när vi skapade observationsschemat eftersom Denscombe (2009) uttrycker att det 
kan vara lämpligt att ta med det viktigaste och lämpligaste från litteraturen i 
observationsschemat. De sociala medier som företagen använder observerades. Det 
som observerades var till exempel kundernas kommentarer, hur många följare som 
företaget hade på sina sociala medier eller om det var positiva eller negativa 
kommentarer. 

3.6.3 Frågekonstruktion till  intervjuer 

En intervjumall (se bilaga 2) gjordes då Denscombe (2009) skriver att det ska finns 
en färdig lista med ämnen som ska behandlas och frågor som ska besvaras vid semi-
strukturerade intervjuer. En intervjumall säkerställer att alla områden blir berörda 
under en intervju och skapar fokus på rätt teman. Intervjumallen (se bilaga 2) 
baserades på litteraturen i litteraturkapitlet och innehåller sju teman från Sashi´s 
(2012) ramverk om kundrelationer. Dessa är:  Connection, Interaction, Satisfaction, 
Retention, Commitment, Advocacy och Engagement. Utöver intervjumallen 
användes även de frågorna som framkom från den första Internetobservationen (se 
bilaga 4). 

3.6.4 Intervjuer 

Vi valde att intervjua ägarna från de två företagen eftersom det är de som sköter 
företagens sociala medier och hade därför möjlighet att svara på alla intervjufrågor. 
Intervjuerna var semi-strukturerade vilket gav oss möjlighet att vara flexibla och 
göra justeringar under intervjuns gång för att kunna fortsätta på ämnen som våra 
respondenter tog upp. Något som utmärker semi-stukturerade intervjuer är att 
svaren är öppna och betoningen ligger på att den som intervjuas utvecklar sina 
synpunkter (Denscombe, 2009). Därför valde vi att ställa öppna frågor där 
respondenten kunde diskutera och reflektera kring frågorna vilket bidrog med 
öppna svar från respondenterna. Vi fick även möjlighet att gå djupare in i vissa 
ämnen som våra respondenter tog upp som vi själva inte tänkt på innan. 
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Intervjuerna varade ungefär en timme vid varje tillfälle då det var viktigt att vi hade 
tillräckligt med information efter varje intervju.  
 

Vi valde att ställa intervjufrågorna på ett ej standaliserat sätt då vi hade som avsikt 
att intervjuerna i första hand skulle täcka informationsbehovet. Ej standardiserade 
frågor ger möjlighet för intervjuaren att välja frågeformulering och ordningsföljd 
mellan frågorna mer fritt och resulterar i att intervjun genomförs efter de 
förutsättningar som finns vid den aktuella situationen och platsen (Lundahl et al., 
1992). Dokumentationen av intervjuerna skedde med hjälp av ljudinspelning samt 
kompletterande fältanteckning för att vi skulle få en så fullständig bild som möjligt. 
Fältanteckningarna bestod av kommentarer kring respondenternas agerande som 
till exempel tvekande vid svar av vissa frågor. Utformningen av frågorna gjordes 
utifrån den teori som togs upp i litteraturstudien. För att försäkra oss om att 
frågorna fungerade och inte gav misstolkningar och oklarheter, samt för att testa 
inspelningsutrustning, så gjordes utifrån Preece, Rogers och Sharp (2011) ett 
pilotstudie där frågorna testades. Pilotstudien gav oss indikeringar om att frågorna 
behövde flyttas om i en annan ordning, samt att ett fåtal behövde omformuleras och 
bli tydligare. 

Under båda intervjuerna hade vi möjlighet att befinna oss på företagens 
arbetsplatser. Platserna var hemma hos den ena respondenten, och i de andra 
respondenternas verksamhetslokal. Respondenterna kunde därför känna sig mer 
bekväma då de befann sig i en lokal de kände sig hemma i. Myers och Newman 
(2007) menar att möjligheten att generera rik data ökar ifall deltagarna känner sig 
bekväma. Det erbjöd även oss en avskild plats som hade god akustik och var 
någorlunda tyst, vilket Denscombe (2009) uttrycker sig vara viktigt. 

3.6.5 Uppföljningsintervju 

Uppföljningsintervjun gjorde då vi ville få in mer information från företagen kring 
vissa frågor. Vi baserade uppföljningsintervjun utifrån utmaningarna i 
litteraturstudien (se bilaga 6). Vi hade sedan tidigare kontakt via mail med företagen 
och därför föll det sig naturligt att intervjun gjordes via mail, då det även passade 
bäst för företagen.  
Det ena företaget drog sig dock ur på grund av tidsbrist, och därför fick vi tillslut 
endast svar från det ena företaget. 

Frågekonstruktionen för uppföljningsintervjun grundades i utmaningarna från 
litteraturen och att vi ville få in utökade svar från tidigare ställda frågor som kanske 
inte blivit tillräckligt besvarade vid den första intervjun. 

3.7 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver fyra individskyddskrav som vi grundade våra 
etiska överväganden på vid de semi-strukturerade intervjuverna samt vid insamlat 
material från Internetobservationerna. Dessa krav är; informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
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Informationskravet bidrog till att vi informerade respondenterna hur materialet 
från intervjuerna skulle användas. Vi informerade respondenterna att de kommer 
vara anonyma i vår studie samt vilken roll deras deltagande och vår roll i 
intervjuerna var. Vi informerade även respondenterna om att intervjufrågorna var 
frivilliga att svara på och att de kunde avbryta intervjun eller hoppa över frågor 
under intervjun.  
 
Då intervjuerna spelades in innebar det att vi bad om respondenternas samtycke 
innan intervjun. Vi bad också om respondenternas samtycke efter att vi 
transkriberat intervjuerna så att respondenterna i efterhand skulle känna sig 
bekväma med sina svar och att vi kunde använda den information vi fått.  
 
Vi ville hålla oss till konfidentialitetskravet som innebär att en person som deltar i 
forskning har rätt att vara anonym (Vetenskapsrådet, 2002). Vi valde därför att 
använda fiktiva namn för de företag som vi intervjuade samt respondenternas 
namn. Det finns en risk för identifikation av företagen, på grund av bilderna som 
används i studien. Vi har dock resonerat på så sätt att sociala medier är öppet för 
alla vilket gör att det är information vem som helst kan komma åt.  Genom att 
företagen lägger upp bilder på social media, med taggar för att dra till sig andra 
användare har vi sett det som att företagen gjort ett val att inte vara anonyma. Vi 
har ändå försökt hålla företagen någorlunda anonyma genom att dels ge dem fiktiva 
namn. De fiktiva namn vi valde att använda för företagen var “Karins Kattiga Kläder” 
och “Willy Woops Webbutik”. Vi valde även att göra en del bilder som tagits från 
företagens sociala medier suddiga, samt användarnamn som kan syns under 
bilden,  för att läsaren inte ska kunna identifiera företagen eller användare som har 
kommenterat på bilderna. I empirin diskuterar de olika företagen bloggare som de 
använder sig av och jämför sig med konkurrenter. För att  hålla dessa kända 
bloggare och konkurrenterna anonyma har vi valt att inte nämna bloggarnas namn 
och givit fiktiva namn till konkurrenterna samt att vi använt oss av bilder där det 
inte går att se några ansikten.  

Vi använde oss av nyttjandekravet då vi inte tillåter att material som samlats in 
kommer användas på ett sätt som kan skada företagen eller respondeneterna. Vi 
kommer heller inte utlämna eller utlåna insamlat forskningsmaterial för icke-
vetenskapliga syften. 

3.8 Analysmetod 

För att analysera vårt empiriska underlag gjordes en innehållsanalys. En 
innehållsanalys är en metod som kan användas på text, ljud och bilder för att 
identifiera, koda och kategorisera mönster eller teman i innehållet (Denscombe, 
2009). 
 

Efter genomförda intervjuer sammanställdes intervjumaterialet genom att vi 
transkriberade intervjuerna. Vi var noggranna under sammanställningen av 
intervjumaterialet genom att skriva ner de exakta svar som respondenterna givit på 
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frågorna. Sammanställningen kompletterades med de iakttagelser som skett och var 
nerskrivna som fältanteckningar. Svaren sorterades in med hjälp av digital 
färgkodning i dokumentenför vardera intervju och för att lättare se likheter och 
skillnader mellan företagen.   
 

Först sorterades svaren in efter Sashi’s (2009) ramverk eftersom 
frågekonstruktionen utgick efter ramverket. Vi tittade då efter teman och mönster 
som relaterade till ramverkets olika delar och jämförde med de båda företagen. 
Därefter delades svaren in efter de utmaningar som framkom ur litteraturstudien. 
Sorteringen efter utmaningarna gjorde att vi kunde säkerställa att det faktiskt var 
utmaningar som företagen kunde märka av vilket gjorde att de inte bara relaterade 
till litteraturen längre. Sorteringen efter utmaningarna utgick från meningar där 
företagen bestämt sagt att det var en utmaning men också efter att det på något sätt 
hade en påverkan på företagen. Vi kunde genom att jämföra de båda företagen se att 
utmaningarna från litteraturen var något som båda företaget kunde relatera till, 
men vi upptäckte även nya utmaningar från företagen som dels var grundade i 
litteraturens utmaningar men även en som inte var det. Analysen fortsatte därför 
med att sortera in svaren efter nya utmaningar där en inte var grundad i tidigare 
litteratur medan de andra hade kopplingar till dem. De teman som togs fram och 
presenteras i resultatdelen är grundade i utmaningar med sociala medie-
plattformar som till exempel: Sociala medier är rörliga och Att välja relevant social 
media. 
 

Uppföljningsintervjun som gjordes i efterhand behövdes inte transkriberas i och 
med att den var via mail. Det vi gjorde med den var att sortera in svaren efter 
utmaningarna från litteraturen, i och med att det var dem frågorna var utformade 
efter. 
 

Sammanställningen av observationerna började med att vi tittade på de nedsparade 
bilderna från de olika sociala medie-plattformarna för varje företag för att sedan 
jämföra det vi fått fram med de båda företagen. Vi kunde genom att jämföra de olika 
plattformarna som företagen hade gemensamt (Facebook och Instagram) se om de 
används på liknande sätt. Från observationerna av de plattformar som företagen 
inte hade gemensamt (Youtube, Pinterest och blogg) kunde vi se dels vilken 
plattform som används mest av dessa men även på vilket sätt de används. 
Observationen av plattformarna gjorde att vi kunde se hur olika tekniker som följer 
med plattformar används, så som hashtag # och @-tecknet. Då vi utgått från 
ramverket Customer Engagement Cycle (se bilaga 1) kunde vi genom 
observationerna också se hur kundrelationen mellan företagen och kunderna såg ut 
på deras olika sociala medie-plattformar. Vi kunde konstatera vilken plattform som 
användes mest för kundrelation och vilken som användes mer för till exempel 
marknadsföring. Vi kategoriserade in sociala medie-plattformarna efter Sashi’s 
(2012) ramverk, till exempel; Connection - Antal följare, (se bilaga 1). Efter 
kategoriseringen och observationen av plattformarnas tekniker och användning 
valde vi att jämför utmaningarna som företagen nämnt i intervjun med 
observationerna vi gjort på deras sociala medie-plattformar. Ett exempel på en 
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jämförelse var att vi tittade på utmaningen “Publicering av relevant material” med 
vad företagen faktiskt har publicerat för bilder på sina plattformar och vad 
publiceringen har gett för resultat i form av “likes” och kommentarer. Detta gjorde 
att vi fick en insyn i vad företagen faktiskt ser som utmaningar med sina 
plattformar.  

Kozinets (2011) beskriver att en netnografisk datanalys måste inkludera de 
grafiska, visuella, audiella och audiovisuella aspekterna av data, exempelvis 
användning av smileys, färg, grafisk design, bilder och layouten i sin helhet.  Vi har 
därför valt att stärka utmaningarna som framkommit genom intervjun och 
presenterad i resultatet med hjälp av bilder från observationerna och citat från 
intervjuerna. 

3.9 Metodkritik 

Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod eftersom den ger en tydligare bild av 
människors tankar, idéer, känslor och handlingar vilket vi ville få fram i studien. En 
kvantitativ metod grundar sig på att samla in mängder data som mäts i siffror. Med 
en kvantitativ metod blir det därför svårt att beskriva social interaktion, till exempel 
hur beslut fattas eller hur människor lär känna och förstå varandra (Ahrne & 
Svensson, 2011). Däremot är det svåra med kvalitativ forskning att det ställs andra 
krav på trovärdighet och generalisering än vad kvantitativ forskning gör (Ahrne & 
Svensson, 2011). Ett exempel på bristande trovärdighet kan vara att det inte går att 
förlita sig på allt som respondenterna säger i sina intervjuer utan att ha bevis på att 
det dem säger verkligen stämmer. Vi har försökt ta oss förbi den bristande 
trovärdigheten genom att använda oss av ljudinspelning vid intervjuer och sparat 
ner data från Internetobservationer.  
 

Ljudinspelning gjorde så vi kunde transkribera svaren exakt som de uttrycktes på 
intervjuerna och eftersom vi inte kan vara säkra på att materialet från 
observationerna kommer vara kvar på företagens sociala medier var det viktigt att 
spara ner den data vi valt att observera. Även fast ljudinspelningarna är något som 
ökar trovärdigheten, då den sparar allt som sagts i intervjuerna, så kan de även ha 
påverkat respondenterna negativt. Denscombe (2009) uttrycker att bandinspelning 
kan hämma respondenten. Emellertid var inte någon av respondenterna negativa till 
inspelningen utan endast positiva och författarna upplevde att respondenterna 
svarade uppriktigt på frågorna. Semi-strukturerade intervjuer har fördelen att det 
går att anpassa frågorna och den ordningen som man ställer dem i efter situationen 
och får då en bredare bild (Ahrne & Svensson, 2011). Hade vi haft strukturerade 
intervjuer eller enkäter hade vi kunnat haft problem med ofullständiga svar då de 
inte ger möjlighet till följdfrågor, som semi-strukturerade intervjuer gör. Då vi 
bestämde oss för att göra personliga intervjuer kunde vi notera olika saker som 
enligt Konzinets (2011) inte går att lägga märk till online, till exempel kroppsspråk. 
Genom att använda oss av ljudinspelning och fältanteckningar under intervjun fick 
vi en mer tillförlitlig intervju där vi registrerade allt som respondenterna sa samt 
saker som vi kunde lägga märke till som vi skrev ner i våra fältanteckningar.  
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Eftersom vi genomförde en systematisk observation ger det mer tillförlitlighet då 
observationen ska kunna genomföras på samma sätt av en annan forskare och då få 
samma resultat (Denscombe, 2009). Genom observationerna kunde vi få en egen 
bild om företagens sociala medier som inte var påverkad av företagen. Det innebar 
att vi direkt kunde anteckna det vi såg från de sociala medierna, tillskillnad från att 
bara förlita oss på information som företagen gav oss angående sina sociala medier 
(Denscombe,2009).  Fördelarna med att göra just Internetobservationer är att vi 
inte påverkar användare på något sätt utan hade möjlighet att observera som en 
“fluga på väggen” (Denscombe, 2009).   

Uppföljningsintervjun som gjordes var via mail, vilket gjorde att vi inte hade samma 
möjlighet att läsa av respondenternas kroppsspråk eller ställa ytterligare 
följdfrågor, som på de första intervjuerna.  De frågor som skickades via mail var 
dock snarare följdfrågor till sådant vi missat vid den första intervjun, och därför 
ansåg vi att mail fungerade för det här tillfället då företagen föredrog mail. Fördelen 
med de sista frågorna via mail var även att vi kunde spara in tid. Även 
telefonintervju var ett alternativ, som eventuellt gett oss möjlighet att ställa 
följdfrågor direkt och på så sätt sparat in tid. Nackdelen med telefonintervju är dock 
att svaren har en tendens att bli kortare och det kan även vara svårare att 
dokumentera (Denscombe, 2009). Tyvärr valde det ena företaget att inte svara på 
uppföljningsfrågorna, då de kände att de inte hade tid. Det här kan ha påverkat 
resultatet på ett negativt sett, då vi eventuellt hade kunnat få mer information från 
företaget. 
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4 Resultat 

Nedan presenteras resultatet från observationerna och intervjuerna. Avsnittet inleder 
med en presentation av de två företagen och är därefter strukturerat efter de 
utmaningar som framkom i litteraturstudien samt nya utmaningar som vi funnit 
genom empirin. 

4.1 Företag 1 - Willy Woops Webbutik 

En webbutik med e-handel inriktat på mode. Företaget startades upp 2013 och har 
sitt ursprung på västkusten. Inom företaget finns idag tre delägare och en anställd 
där “Walter” (en av delägarna) har största ansvaret över sociala medier, förutom 
när det kommer till bloggsammarbeten då även de andra två delägarna har stort 
ansvar. Det går att följa Willy Woops Webbutik via fem olika typer av sociala medier; 
Facebook, Instagram, YouTube, Twitter och Google+. Förutom nämnda sociala 
medier har företaget även ett samarbete med olika bloggar som marknadsför deras 
företag. Willy Woops Webbutik lägger ner mycket tid på att uppdatera sociala 
medier, och tiden blir sammanlagt en heltidstjänst.  

Willy Woops Webbutik skriver på engelska på Instagram, vilket grundar sig i att de 
också levererar internationellt. Valet av att skriva på engelska gör även det möjligt 
att interagera med fler kunder och användare. 

4.2 Företag  2 - Karins Kattiga Kläder 

“Karin” har en webbutik inom klädbranschen och är en enskild firma som hon 
startade upp 2014. Webbutiken har sitt ursprung på västkusten och “Karin” är just 
nu den enda som arbetar med företaget. De sociala medierna “Karin” använder sig 
av är Facebook, Instagram, Pinterest och så har hon en Blogg. Utöver sina egna 
sociala medier har “Karin” några bloggsammarbeten som hon använder för 
marknadsföring ”Karin” är inte helt säker på exakt hur många timmar hon lägger 
ner på sociala medier, men det blir över 10 timmar i veckan. Karins Kattiga Kläder 
skriver på svenska på sina sociala medier eftersom hon inte säljer internationellt 
och därför inte har ett behov av att skriva på engelska. 

4.3 Sociala medier är rörliga 

Något som Willy Woops Webbutik och Karins Kattiga Kläder uttrycker är att sociala 
medie-plattformar är rörliga och kan ändras till något negativt för företaget. Willy 
Woops Webbutik använde sig i början av Facebook för att driva sitt företag, vilket de 
i dagsläget inte anser är möjligt i samma utsträckning. Willy Woops Webbutik 
menar att det har blivit svårare för nystartade små företag att driva sitt företag 
genom Facebook. Företaget menar också att den förändrade algoritmen som vuxit 
fram på Facebook även har börjat utvecklas på Instagram vilket företaget inte ser 
som en fördel för dem.  
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“[...] för då var Facebook inte lika rörligt som det är idag och det fick större 
spridning. Om du är ett nytt företag typ ett litet företag och ska försöka nå ut 
via Facebook så är det ingen jättebra kanal om du inte vill spendera pengar.” -
Willy Woops Webbutik 

 
“ [...] och på Facebook så är du ju, som vi pratade om innan, att får ju färre likes 
du får så får din sida lägre page-rank och då syns dina posts för lägre antal 
följare och det är väl det som antagligen det som har hänt på Instagram med.” - 
Willy Woops Webbutik 

 
På grund av att plattformar så som Facebook och Instagram är rörliga och bidrar till 
en förändrad algoritm blir det en utmaning för företaget att vända nedåtgående 
trender. Willy Woops Webbutik uttrycker att det är något som bidrar till en 
utmaning för företaget då de måste betala för att kunna synas lika mycket som sina 
konkurrenter. Företaget menar att en av deras konkurrenter inte har lika många 
följare som andra konkurrenter men att de ändå ökar i följare då de har hög likes-
rate och då syns mer på kundernas flöden. Ska Willy Woops Webbutik kunna synas 
lika mycket kan de behöva betala för att synas lika mycket som sina konkurrenter.  
 

“[...] i och med att man haft en trend då vi fått sämre likes-rate då går vår page-
rank ner och sen blir man “straffad” så man hamnar längre ner och då kommer 
de med ett annons-verktyg så du kan betala så du ändå får likes. Så det är ju en 
utmaning att vända den trenden och få högre page-rank och slipper betala så 
mycket.” - Willy Woops Webbutik 

 
Karins Kattiga Kläder upplever däremot att förändringen på  Facebook är en vinst, 
då företaget använder sig av den nya algoritmen för att nå ut till fler kunder och inte 
har något emot att betala för att synas. 
 

“En trend inom de sociala medierna är att det ska finnas sponsrade inlägg. T.ex. 
som Facebook har gjort länge. Där betalar man för ett inlägg som ska nå ut till 
den målgrupp du vill nå. Så har även instagram gjort. Jag använder Facebook 
annonser nu, inte hunnit  använda mig av Instagram. Det är jätte bra för 
företag att nå fram till fler kunder.” - Karins Kattiga Kläder 

 
“Karin”  har lagt märke till av vissa förändringar på Instagram, men inte i att 
plattformar är rörliga. 
 

“Tidigare kunde man inte redigera inläggen på Instagram, men det kan man 
nu.” - Karins kattiga kläder 

 
På grund av att företag inte äger de plattformar som de använder går det inte att 
påverka hur tekniken fungerar. Det innebär att “Karin” kan få mycket skräppost 
eftersom det är något som ligger bakom själva arkitekturen av plattformen. På 
Instagram märker Karins Kattiga Kläder att det finns folk som börjar följa henne för 
att sedan ta bort henne väldigt snabbt igen. Då de vill uppmärksamma sig själva och 
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att “Karin” ska titta in deras profil. Det är ofta större företag, hon vet inte om det är 
“robotar”, för det är något hon ofta märker av, speciellt i samband med bloggen där 
hon får mycket skräppost av just “robotar”.  

“Nackdelen (med sociala medier) skulle jag vilja säga är skräpposten.” - Karins 
Kattiga Kläder 

4.4 Att välja relevant social media 

“Karin” har valt att hålla sig till fyra sociala medie-plattformar som hon tycker 
passar sitt egna företag och som hon lägger ner mycket tid på. Hon kan tänka sig 
byta ifall det kommer något bättre, men tror inte det är bra att byta för ofta då det 
tar tid att bygga upp sina sociala medier-plattformar och det är bättre att ha 
tålamod. 
 

“Tiden för Instagram, Facebook, blogg och Pinterest tar mycket av arbetstiden, 
så jag satsar på dessa plattformer. Jag tror mer på att göra något bra än att 
vara överallt med något halvdant. Sen kan det hända att det dyker upp nya 
plattformar som passar in bättre, då kan jag tänka mig att ändra.” - Karins 
Kattiga Kläder 

 

Willy Woops Webbutik använder Instagram för att bygga kontakter med befintliga 
och nya kunder, snarare än försäljning.   
 

“Instagram och sådant kanske inte är det bästa för att nå ut till försäljning, för 
Instagram är egentligen ett sätt att bygga en kontakt till befintliga kunder och 
att försöka hitta lite nya kunder.” -Willy Woops Webbutik 

 

Genom Internetobservationerna som gjorts går det att se att Instagramkontot 
uppdateras dagligen samt det är där företaget har flest följare, vilket gör det till 
deras främsta sociala media. Som social media anser Willy Woops Webbutik att 
Instagram och Facebook är bra bildmässigt, för att bilderna lockar kunder.  Karins 
Kattiga Kläder väljer att använda Instagram för att kunna förändra bilder genom 
Instagram-filter så de passar företagets “image”. 
 

“Sen bildmässigt på Facebook och Instagram då är det bra att använda, 
speciellt på Instagram, typ bloggares bilder och re-posta dem för de tar 
schyssta bilder.” - Willy Woops Webbutik 

 

“Instagram har ju funktioner där du kan ljusa upp bilderna eller vad man nu 
väljer på Instagram, men det finns ju appar som man kan välja att göra det 
med, med helt andra filter och helt andra funktioner.” - Karins Kattiga Kläder 

 

Willy Woops Webbutik ser däremot att det finns ett problem med att använda 
Facebook om företaget vill publicera mycket text kring sina bilder.  
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“Just på Facebook är problemet att man knappt får ha någon text i bilderna om 
du ska marknadsföra dem, man får max ha 20% text i bilden om du kör via 
vanliga post. Ska man lägga upp annons och sådant genom Facebook då kan 
du ha mer text.” - Willy Woops Webbutik 

 

De sociala medierna har underlättat för att få kontakt med kunder, tidigare var de 
tvungna att tänka på hur de lättast skulle komma högre upp i Google rankningen. Då 
använde sig till exempel Willy Woops Webbutik mer av Google’s egna produkter 
såsom Google+ och YouTube, för att just få bättre rankning. Willy Woops Webbutik 
tycker dock att Google+ är en ganska svag media, och valde därför att sluta 
uppdatera den, likaså kände de kring Twitter. YouTube blev snarare en 
kostnadsfråga, då det kostar en del för att filma snyggare filmer som de vill ha på sin 
kanal. Karins Kattiga Kläder har valt att titta vart hennes kunder finns och lägger ner 
tid på de sociala medierna. Karins Kattiga Kläder är till exempel inte lika aktiv på 
Pinterest eftersom det inte gynnar henne i dagsläget.  
 

“Såklart man tittar på var mina kunder finns någonstans och så lägger jag ner 
mer tid på de (social medierna).” -Karins Kattiga Kläder 

 

“Som jag uppfattat det är Pinterest stort utomlands, och jag säljer inte 
utomlands, så att jag har valt att bara ha det som egentligen är viktigast då.” - 
Karins Kattiga Kläder 

 

Google analytics är ett verktyg både Karins Kattiga Kläder och Willy Woops 
Webbutik använder för att få reda på vilken social media som drar mest trafik till 
webbutiken. På så sätt kan de se vilka sociala medie-plattformar som är mest 
gynnsamma för företaget. Vilket kan ge dem en antydan av vilka plattformar de bör 
och inte bör använda.  
 

“Jag har precis lärt mig Google analytics, där jag faktiskt kan se exakt hur mycket 
dom här sociala medierna ger mig i intäkter, vad jag tjänar på det, vad de har 
köpt från butiken.” -  Karins Kattiga Kläder 

“Vi följer allt genom Google analytics. Det som fungerar bäst är bloggare, men 
Instagram och Facebook fungerar också men bloggarna är absolut störst.” - Willy 
Woops Webbutik 

4.4.1 Användning av bloggare 

Willy Woops Webbutik är ett företag som använder sig av en strategi där de 
kontaktar bloggare för att sprida företagets varumärke. Något som företaget främst 
strävar mot är försäljning men de strävar också mot att bygga upp sitt eget 
varumärke. Företaget har en relation till bloggare som de har lärt känna genom åren 
och en annan relation till “stora” bloggare. Företaget vill ofta använda “stora” 
bloggare eftersom de når ut till fler kunder. När företaget använder sig av bloggare 
betalar ofta företaget bloggarna för att skriva något om företaget på sina sociala 
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medier. De bloggare som inte får betalat för att sprida företaget på sociala medier är 
de bloggar som företaget har lärt känna och har en relation med.  
 

“Typ om vi kör bloggar och sådant kan det var att vi kör bloggare som inte är 
så himla varumärkes byggande men de säljer 10 gånger bättre än vad andra 
bloggare gör till exempel. Sen stora bloggare “kränger på” jättebra samtidigt 
som de bygger brand men de är svåra att nå, men det händer att man får till 
något där ibland.” - Willy Woops Webbutik 

 
Karins Kattiga Kläder använder även hon bloggare och andra Instagram-användare 
för att kunna sprida sitt företag. Karins Kattiga Kläder anser att de stora bloggarna 
ger riktigt bra resultat. I samband med att bloggarna skriver om företaget sker det 
även att de får ge ut en rabattkod till sina läsare. Vilket drar trafik till webbutiken 
för företagen men som även är en utmaning då kunder gärna väntar in 
rabattkoderna.  
 

“Problemet (med rabattkoder) är väl att det är jättemycket kund-jagarhets och 
företag struntar i om de går back bara de får in kunder.” - Willy Woops 
Webbutik 
 
“[...]om man jobbar med bloggar då vill de ofta att man ger deras läsare rabatt, 
gör man det för ofta de kanske inte är så bra för företaget för att då kan ju 
kunderna vänja sig vid att “jag väntar in en rabattkod och så köper jag då”. Det 
kan klart vara en nackdel om man kör hela tiden med olika bloggare.” - Karins 
Kattiga Kläder 

 
Förutom bloggare så har Karins Kattiga Kläder skaffat sig Instagram-vänner och 
andra företagsvänner genom sociala medier. 
 

“Jag skapade kontakter via Instagram och fick på så sätt bra kontakt med dem 
här så de kunde lägga upp min logga på sina hemsidor, det är lite gratis 
marknadsföring där också, men dom personerna hittade jag via Instagram till 
exempel.” - Karins Kattiga Kläder 

Företaget har fått kontakt med andra butiker och säger att det är många som vill 
hjälpa varandra. De företag som också stöttar Karins Kattiga Kläder är lite mer 
erfarna inom företagande och personen som gjorde företagets logga gjorde även ett 
helt inlägg om Karins Kattiga Kläder vilket bidrar till att företagets namn kunde 
växa. Karins Kattiga Kläder beskriver relationen med dessa vänner som en relation 
som skapats över tiden på Instagram. 

4.4.2 Användingen av hashtag och @-tecknet 

Genom att använda vissa sociala medie-plattformar kan företagen skapa en 
interaktion med sina kunder genom att använda hashtags (#) och @-tecknet. Willy 
Woops Webbutik har många följare på Instagram som väljer att @:a vänner som 
kommentarer på företagets bilder. Företaget kan ibland även be följarna att @:a 
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vänner när de till exempel lägger ut en semesterbild och skriver “Who would you 
like to go here with?”. Det kan i sin tur bidra till att följare @-ar vänner som inte 
redan följer företaget på Instagram (se figur 3). Det är värdefullt för företaget då de 
kan nå ut till fler potentiella kunder. 
 

 
Figur 3. Användare @-ar varandra i Willy Woops Webbutiks inlägg. 
 

Karins Kattiga Kläder har däremot inte en taktik som Willy Woops Webbutik där 
företaget lägger ut bilder på Instagram och frågar sina kunder något som gör att de 
@-ar sina vänner. Båda företagen använder sig av hashtags och @-tecknet för 
interaktion och lägger ut sina egna hashtags under bilderna på Instagram. Willy 
Woops Webbutik tycker inte att man ska använda fler än sina egna hashtags ifall 
man ska bygga upp företagets varumärke då det ser bättre ut, och anser att mer 
generella hashtags knappt ger någon trafik.  
 

“Ett tag var det lite tabu att lägga upp för mycket hashtags, och ska man bygga 
brand och sådant tycker inte jag att man ska lägga för mycket hashtags 
förutom sina egna hashtags för det ser bättre ut och den trafik man får 
generella hashtags är nästan obefintlig.” - Willy Woops Webbutik 

 

“Vi brukar köra #WillyWoopsWebbutik.com, #WillyWoopsWebbutik, vår 
slogan och sådana grejer typ alltid, men annars kör vi inte så mycket annat på 
sociala medier, absolut inte på Facebook för vi har inte sett någon annan 
använda det.” - Willy Woops Webbutik 

 

Karins Kattiga Kläder använder samma strategi som Willy Woops Webbutik när det 
kommer till varumärket. Företaget hashtaggar alltid sin butik på Instagram, och 
använder även hashtagen #nyttblogginlägg, men då endast för att kunderna ska se 
att det kommit upp ett nytt inlägg. Men företaget kan också använda sig av generella 
hashtags, vilket Willy Woops Webbutik inte gör.   
 

“Mina varumärken måste alltid vara med, när jag har kläder och så. För dom 
tror jag nog på att där kan jag bli hittad.” - Karins Kattiga Kläder 
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“Sen så tänker jag, ibland så har dem ju #dagensoutfit, #ootd, #outfitoftheday 
eller till och med skriver ut det, jag tror dem också är viktiga.” - Karins Kattiga 
Kläder  

När hon lägger upp outfit-bilder väljer hon att hashtagga klädmärket också, för att 
kunderna ska kunna se vad det kommer ifrån. Det är någonting som också kan 
generera trafik från annat håll. Tidigare lade hon upp fler hashtags på sina 
inredningsbilder, såsom #finahem #svergiesvackrahem, etc, då det finns konton 
som endast re-postar bilder. Företaget kunde på så sätt få upp till 90 stycken nya 
följare, men det är inte lika aktuellt då hon använder sin Instagram till företaget nu, 
och det handlar mer om kläder än inredning. 

4.5 Hantering av negativ spridning på sociala medier 

Kommentarerna som Willy Woops Webbutik får på Instagram och Facebook kan 
vara "You're so gorgeous" eller "Nice dress". Men företaget kan även få andra slags 
kommentarer på sina sociala medier. Något som företaget själva uttrycker är att det 
finns kunder som skriver kundtjänst-frågor på Instagram och Facebook till företaget 
genom att använda @-tecknet (se figur 4). För interaktion anser både Karins Kattiga 
Kläder och Willy Woops Webbutik att sociala medier underlättar. Det går snabbt och 
är enkelt för kunder att fråga frågor och företagen kan svara på deras frågor. Det 
kan ske via @-tecknet på Instagram då användare väljer att skriva 
@WillyWoopsWebbutik för att företaget ska kunna lägga märke till kundens fråga 
(se figur 4). 
 

“Det ett bra och enkelt sätt för kunderna att ställa en fråga och få ett svar via 
sociala medier.“ -Willy Woops Webbutik  

 

 
Figur 4. Willy Woops Webbutik Instagram, exempel på kundtjänst-frågor med @-
tecknet. 
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Willy Woops Webbutik erkänner dock att det inte alltid är bra med kundtjänst-
frågor, om de gör att företaget ser dåligt ut. De har däremot möjligheten att ta bort 
kommentarer de inte vill ska synas på sina sociala medier. 
 

“Nackdelen (med sociala medier) skulle vara om det skulle skrivas något 
negativt på en stor blogg så sprids det som ett virus. Det har ju hänt någon 
gång men det är sådant man får ta.” - Willy Woops Webbutik 

 

“Det har kanske hänt att vi fått en kommentar typ “ Jag har väntat två veckor 
på mina varor, var är dem någonstans?” men då är det bara att svara.” - Willy 
Woops Webbutik 

 

“[...] vi har tagit bort kommentarer för då har det varit sjuka grejer som har 
varit helt  idiotiskt och de kan man skippa.” - Willy Woops Webbutik   

 

Willy Woops Webbutik uttrycker att de vet på vad som sägs om dem på social 
medier men att det ändå var lättare förr att se vad som skrevs. Enligt företaget är 
det svårt att se när någon skriver om företaget på sociala medier. Karins Kattiga 
Kläder kan genom att kunder taggar henne i bilder med hjälp av 
#KarinsKattigaKläder se att det finns kunder som talar väl om företaget. Det finns 
dem som lägger till företaget på sociala medier för att visa upp kläder som dem har 
köpt av företaget.   
 

“På Facebook och Instagram är det svårt att följa förutom dem som taggar oss 
i hashtags i bilder och sådant. Facebook är svårare att kolla.” - Willy Woops 
Webbutik 

 

“De som talar väl om mig har jag koll på och dem som har lagt upp kläderna 
som de handlat hos mig lägger till mig så jag ser dem.” - Karins Kattiga Kläder 

 

Willy Woops Webbutik uttrycker att Facebook är lite smidigare än Instagram när 
det kommer till att svara på kundtjänst-frågor eller annan interaktion med kunder. 
Då Facebook alltid ger en notifikation så underlättar det för att kunna svara och inte 
missa några kommentarer. Medan på Instagram så försvinner kommentarerna om 
de fått en bild med massa likes efteråt, då Instagram bara visar ett visst antal 
notifikationer.  
 

“Vi försöker svara på kundernas kommentarer, det svåra med Instagram är när 
någon kommenterar på en bild som ligger långt bak och så får du massa likes 
och då försvinner ju den kommentaren [...] Då blir det svårt att svara för man 
upptäcker kanske inte den kommentaren men ser vi det brukar vi absolut svara 
och på Facebook får man en notifikation och då svarar man alltid.”  -Willy 
Woops Webbutik 

 

Precis som Willy Woops Webbutik så får Karins Kattiga Kläder kundtjänst-frågor via 
sina sociala medier. Företaget tycker det är bra eftersom de då snabbt kan svara på 
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frågor och det är bra för de kunder som inte alltid har tid att maila sina frågor. Enligt 
Karins Kattiga Kläder får företaget mycket positiva kommentarer från sina följare på 
sociala medier då de kommenterar “åh vad fint” eller tackar för god service vilket 
företaget alltid svarar på och tackar för. 
 

Karins Kattiga Kläder använder också Instagram, men missar inte att svara på så 
mycket kommentarer som Willy Woops Webbutik. Vilket dels kan bero på att hon 
inte lägger upp bilder där hon ber kunderna tagga sina vänner, och även att hon inte 
har lika mycket följare, vilket gör att hennes bilder inte generar lika många likes. 
Hon väljer att prioritera frågor kring företagets kläder främst, för att inte tappa 
kunden, därefter kommer svar på övriga kommentarer vilket “Karin” alltid försöker 
se till att svara på (se figur 5).  

 
Figur 5. Kommentarer från Karin Kattiga Kläders blogg  
 

4.5.1 Att publicera relevant innehåll 

Willy Woops Webbutik väljer att publicera bilder på Instagram och Facebook. För 
att företagen ska undvika att kunderna blir missnöjda och börjar skriva negativa 
kommentarer väljer Willy Woops Webbutik att använda sig av en strategi vid 
publicering av bilder. Genom våra Internetobservationer kunde vi se att vissa bilder 
får mer likes än andra. Ägarna till Willy Woops Webbutik beskriver själva att de 
använder sig av en viss strategi där snygga bilder som gärna är lite mer avklädda får 
mer likes.  
 

“Men jo lite strategi har vi, typ klara budskap. Och man kan ju lägga upp text 
till sina bilder på Instagram men det ger inte lika många likes, så det bästa är 
om man bara har en snygg bild och ofta gärna lite mer. Tråkigt men sant, det 
som är lite mer avklätt gör så man får mer likes, sex säljer.” - Willy Woops 
Webbutik 

 

I figur 6 ser vi till exempel att bilden som är mer påklädd har fått 282 likes medan 
den mer avklädda bilden har fått 501 likes. 
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Figur 6. Bilder med olika antal likes på Willy Woops Webbutiks Instagram 
 

En annan strategi som Willy Woops Webbutik använder är att inte lägga upp för 
mycket bilder på sina produkter. Företaget menar att det är bättre om de publicerar 
andra bilder också så det kan ske en interaktion med kunderna.  
 

“Man vill ju inte tjata ut kunden med för mycket sälj, sälj, sälj. Därför lägger vi upp typ 
fina semesterbilder och sådant ibland där vi skriver “Who would you like to go here 
with?”  och så ber vi dem tagga den personen och då får man massa taggar och när du 
får taggs så kanske de inte följer oss redan och då kanske de börjar följa oss.” - Willy 
Woops Webbutik  
 

Karins Kattiga Kläder väljer att inte publicera för mycket reklam på företagets 
sociala medier. Företaget menar på att de inte vill att det ska vara för stelbent med 
enbart reklam och de kan då lägga in bilder på inredning för att skapa en blandning 
av bilder vilket kunderna tycker om. Karins Kattiga Kläder säger även att bilder som 
är mer inriktade mot kläder från företagets webbutik får mindre likes än företagets 
inredningsbilder då företaget tror att följarna direkt ser att det är reklam och tycker 
då inte lika mycket om den bilden. I figur 7 har bilden som är av företagets kläder 
som de säljer i sin webbshop fått 67 likes medan bilden som är en inredningsbild 
har fått 169 likes. 
 

 
Figur 7. Bilder med olika antal likes på Karins Kattiga Kläders Instagram 
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“Jag kan ta ett exempel, när jag lägger upp en bild på inredningen där så 
kommer jag upp i över 100 på nolltid. Men på kläder, då får man vara glad om 
man hamnar på 60-80, och då är det under ganska lång tid.” - Karins Kattiga 
Kläder 

Men precis som med Willy Woops Webbutik så tycker även Karins Kattiga Kläder att 
kommentarer väger mer än om de bara gillar en bild.  Företaget tycker att personen 
har tagit sig tid att skriva, vilket väger upp mer än om personen bara gillar en bild. 

4.5.2 Att vara privat 

Karin har en strategi gentemot sina läsare för att skapa en mer personlig kontakt till 
dem. Genom att vara privat tänker hon att det inte blir för stelbent på sina sociala 
medier och får därför en bättre och närmare kontakt med sina följare.  
 

“Man vinner mer på att låta läsarna få en bild av det jag gör just då, det är ju 
det som gör att dom vill följa en för att dom har ju byggt upp en bild på hur 
mitt liv ser ut.” - Karins Kattiga Kläder 

 
“Karin” känner däremot av nackdelar med att dela med sig av så pass mycket av sitt 
privatliv på sociala medier, och har funderat på hur mycket hon själv bör lägga ut på 
dem. 
 

“Tyvärr är det sådan vuxenmobbing på bloggar, de ser man ju, vissa som man 
följer får jättelaka kommentarer eller folk som går in och talar om hur man ska 
uppfostra sina barn och så.” - Karins Kattiga Kläder 

“[...]ibland kan jag få sådan panikkänsla, att dem som följer mig på instagram vet 
ju redan hur jag bor och så och man har ändå öppnat sig för rätt många. Jag vet ju 
inte vilka alla dem här är som följer mig, och ibland kan det vara lite 
skrämmande.“ -Karins Kattiga Kläder 

4.6 Interaktion med kunder 

Något som företaget Willy Woops Webbutik har gjort för att engagera kunderna via 
sociala medier är att fråga vad de vill se i deras webbshop, men då har svaret tyvärr 
blivit kort. Företaget säger att de vill att kunderna ska interagera och vara 
engagerade i företaget men att det är svårt att få kunderna till att göra det.   
 

“Vi har försökt att interagera med våra kunder, men dem gångerna vi ställt en 
fråga typ “Vad vill ni se på vår webbshop?” så har vi fått typ 1 kommentar typ 
“Byxor”.” - Willy Woops Webbutik 

 
Willy Woops Webbutik har haft tävlingar på Facebook och Instagram där följarna 
har fått dela, tagga och börja följa företaget för att ha en chans att vinna någon av 
deras produkter. Den här strategin kan få kunderna att engagera sig genom att 
också få något tillbaka för det. En tävling som var mer riktad åt co-creation hållet 
var när företaget hade en tävling där kunderna kunde designa sin egen tröja och 
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sedan vinna en massproduktion av just sin tröja samt ett presentkort. Den här typen 
av tävling bidrog till att kunderna faktiskt fick vara med och designa något som 
sedan skulle säljas, vilket på ett sätt är att bli delaktig i processen som samskapare. 
Figur 8 är ett exempel på hur tävlingen såg ut på Facebook och hur kunderna kunde 
designa olika motiv.  
 

 
Figur 8. Tävling med Willy Woops Webbutik på deras Facebook-sida.  
 
Däremot var tävlingen något som företaget tycket var ett stort projekt och som inte 
går att göra hela tiden.  
 

“Men sådana grejer (tävlingen för att designa tröjor) är kostsamma och tar tid 
och då kan man känna sig lite underbemmandade.” - Willy Woops Webbutik   

 
Även Karins Kattiga Kläder uttrycker att företaget kommer annordna en tävling där 
kunderna kommer få vara med och skapa värde för företaget. Det kan vara viktigt 
att få företaget att engagera sina kunder för att kunna få en insikt i vad det är som 
kunderna vill ha som företaget kanske inte har idag. När det kommer till att 
engagera sina kunder kan företaget försöka få kunderna att bli mer aktiva och 
kunna påverka att kunderna samtidigt gör något aktivt för företaget.  
 

“Jag kommer ha en tävling, med samma bloggare, men det är längre fram mot 
våren. Där man får chansen att vinna ett plagg från butiken, men då ska man 
också nämna vilket varumärke man saknar i butiken, då får de gå in och kika 
lite på vad man har. Dels då vad man vill vinna och så får de kika på att, “jag 
saknar, Odd Molly” säg och så kan jag se lite vad kunderna vill ha, samtidigt 
som de har gått in och gjort något aktivt för butiken också. Eftersom jag letar 
efter nya varumärken är det ett bra sätt att engagera dem och med på den 
biten.” - Karins Kattiga Kläder 

“Karin” berättar också att det finns tävlingar på Instagram där kunder kan lägga upp 
bilder på det som dem köpt och få rabatt, hon anser att det är en bra strategi men 
det är inte något som företaget har idag. Att få kunderna att vara engagerade verkar 
som något positivt för företaget och de vill gärna att kunderna ska vara med och 
bidra till någon form av samskapande. 
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4.7 Sammanfattning 

Resultatet från Internetobservationerna och intervjuerna konstaterar att de 
utmaningar som tagits fram i litteraturstudien är utmaningar som små företag 
påverkas av. Resultatet visar hur företagen känner och upplever de olika 
utmaningarna på deras sociala medie-plattformar men även till viss del hur de går 
till väga för att försöka hantera dessa utmaningar. Utmaningarna som kommer med 
plattformarna kan påverka relationen företag har med sina kunder. Studien kommer 
därför fortsätta med att analysera och diskutera hur utmaningarna från resultatet 
kan påverka relationen mellan företagen och kunderna. 
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5 Analys och Diskussion 

I detta avsnitt analyseras studiens resultat med hjälp av teorierna från 
litteraturstudien i syfte att tolka data för att skapa förståelse och kunna besvara 
forskningsfrågan. Analys och diskussion är utformad efter Sashi’s (2012) ramverk CEC, 
och analyserar samt diskuterar utmaningarna från resultatet ställda mot ramverket. 

5.1 Connection 

Att välja relevant plattform blir en utmaning för företagen då de är mindre och inte 
har möjlighet att vara aktiv i för många sociala medier. Att vara aktiv på de sociala 
medier som företaget har valt att använda är en viktig förutsättning (Kaplan & 
Haenlein, 2010). Det blir därför viktigt att välja plattformar där småföretagens 
kunder finns, men som också erbjuder de verktyg företagen har behov av. Google 
Analytics är ett verktyg småföretag använder för att få reda på vad som genererar 
trafik, vilket också kan ge information till vilken social media kunderna kommer 
ifrån. Små företag är medvetna om det här och måste därför begränsa sig till ett visst 
antal då tiden inte räcker till för fler sociala medier för ett litet företag. De sociala 
medie-plattformarna som småföretagen har, används för att skapa kontakt med 
kunder än för försäljning av produkter och för att bygga upp ett varumärke som 
tilltalar nuvarande och potentiella kunder. Sashi (2012) menar att sociala medier 
underlättar etablering av kontakter med både ett stort antal och många olika 
individer och företag. Bucher (2012) menar att om företagen inte följer med i 
utvecklingen på sociala medie-plattformar som t.ex. Facebook kan företagen 
försvinna då de inte blir tillräckligt sedda. Det handlar alltså inte om att företaget 
konstant måste bli sedda, utan att det finns en risk för företaget att inte bli sedda alls 
och på så sätt tappar kontakten med sina kunder. Instagram är den plattform som 
används mest av företgen i denna studie, men är kanske inte den plattform som 
bidrar till mest värde för företaget. Även om Instagram är en populär plattform idag 
menar Baird och Gautam (2011) att sociala nätverkssajter (Instagram, Facebook) till 
70% används av kunder för att vara i kontakt med familj och vänner. Humphreys 
och Wilkens (2015) menar att små företag ofta har en personlig kontakt med sina 
kunder men att de då tillämpar personliga regler för hantering av privat 
information. Småföretag kan ha som avsende att publicera bilder på sociala medie-
plattformar som visar en del av det verkliga livet, vilket kan stärka kontakten mellan 
företaget och kunden på en personlig nivå. Men det är också en utmaning för 
småföretag att dela med sig av för mycket men om företaget är alltför strikt kan 
kontakten till kunderna inte bli lika stark. 

5.2 Interaction 

Kaplan och Haenlein (2010) uttrycker att innehåll på sociala medie-plattformar 
alltid bör vara färskt och att företag bör delta i diskussioner med sina användare. Ett 
sätt att skapa en interaktion med sina kunder och potentiella kunder är genom 
hashtags och @-tecknet på sociala medier. Små företag kan använda sig av 
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Instagram för att skapa en interaktion med sina följare där de kan @-a varandra i 
inlägg som företaget väljer att publicera.  

Små företag kan använda sig av generella och icke generella hashtags för att bygga 
sitt varumärke. Van den Berg (2014) uttrycker att hashtags används för att sortera 
och välja temarelaterad information på sociala medie-plattformar. Genom att välja 
relevant social media som tillämpar interaktion med hashtags och @-tecknet kan 
företagen nå ut till kunder som letar efter information som de publicerar. Däremot 
kan små företag välja att inte använda hashtags på plattformar där ingen annan 
använder dem, t.ex. Facebook. Interaktionen på sociala medie-plattformar är viktig 
för att kunna skapa en relation till kunder, men om företagen använder plattformar 
där det inte sker lika mycket eller lika snabb interaktion kan kunderna tröttna. 

5.3 Satisfaction 

För att få kunderna tillfredsställda bör små företag kunna hantera negativ spridning 
som kan ske på sociala medier. Aula (2010) menar att det kan bli svårt att rätta till 
oönskade negativa åsikter om företaget som inte blir besvarade, därför bör 
småföretag vara noga med att besvara kundtjänst-frågor som ställs på deras sociala 
medier. För att kunden ska kunna känna tillfredsställelse bör små företag ge snabba 
svar och information till kunden. Småföretagen i denna studie tyckte att kundtjänst-
frågor på sociala medier var bra då vissa kunder inte har tid att maila sina frågor till 
företagen. Men det är då viktigt att dessa frågor blir besvarade. Sociala nätverk kan 
bidra till att företag kan spåra kunder för att få fram kundservice i form av problem 
eller missnöje bland sin kundbas (Pookulangara & Koesler, 2011). Men kundtjänst-
frågor på Instagram kan ibland bli ett problem då kommentarer lättare kan 
försvinna bland alla andra kommentarer. På så sätt är Facebook en bättre plattform 
för kundtjänst-frågor då notifikation finns. Instagram utgör därför en risk för 
företaget att inte kunna tillfredsställa sina kunder på bästa sätt och kan därför bidra 
med till mer negativ spridning på plattformen. Solomon et al. (2010) säger att 
negativa kommentarer väger tyngre än positiva för kunder. Det är därför viktigt att 
de negativa kommentarerna inte syns lika mycket på plattformen då den är öppen 
för alla. Aula (2010) menar att företag bör kunna hantera risken för att det ska 
spridas ett negativt rykte om företaget innan det hunnit bli en risk.  

Det är även viktigt för små företag att kunderna blir tillfredsställd av det som 
företagen väljer att publicera på sina sociala medie-plattformar. Kaplan och 
Haenlein (2010) uttrycker att företag måste lyssna på sina kunder för att publicera 
och utveckla material som passar kundernas förväntningar. Kitzemann et al. (2010) 
menar att företagets rykte påverkas utifrån innehållet på plattformen. Men det är 
anpassningen till kundernas förväntningar angående innehållet på plattformarna 
som bidrar till en utmaning för företagen. Petrov et al. (2015) menar att företagen 
bör använda sig av en strategi för att sätta sig in i vad som kan vara intressant för 
kunden och vilket innehåll på företagets sociala medier som kunden kan tänkas dela 
vidare. Små företag kan uppleva att de måste publicera en viss typ av material för att 
göra kunderna nöjda och att kunderna blir negativa mot reklam. Det är därför 
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viktigt att företagen använder en strategi för att kunna publicera innehåll som 
gynnar företaget och kunderna. 

5.4 Retention 

Både taktiskt engagemang och känslomässigt engagemang resulterar i lojalitet 
(Sashi, 2012; Fullerton, 2003; Bowden, 2009). Men på grund av att det är en 
utmaningen för företagen att hantera negativ spridning på sociala medie-
plattformar riskerar företagen att inte få kunder lojala till företaget. Då kunderna 
inte blir tillfredsställa av material som publiceras på plattformarna blir det svårare 
för kunderna att känna lojalitet till företaget. För att kunderna ska bli lojala beror på 
hur nöjda kunderna är med tiden eller hur starka positiva känslor de har mot 
företaget (Sashi, 2012). Men om kunderna inte är nöjda kan kunderna inte bli lojala, 
vilket innebär att företagen måste publicera material och hantera negativ spridning 
så kunderna känner tillfredsställde till företaget och därefter lojalitet. Då  Solomon 
et al. (2010) menar att negativa kommentarer väger mer än positiva måste 
företagen jobba med att skapa en bättre tillfredsställelses till kunderna för att på 
långsikt kunna få dem lojala. 

5.5 Commitement 

Små företag kan ha kunder eller samarbete som är känslomässigt engagerade och 
taktiskt engagerade. Sashi (2010) uttrycker att taktiskt engagemang är något som 
gör att det lönar sig ekonomiskt för kunden att vara engagerad i företaget. Ett 
exempel på taktiskt engagemang är när små företag betalar bloggare för att sprida 
företaget till sina följare vilket ett mindre företag kan tjäna på då det kan generera 
till mer försäljning samtidigt som bloggaren tjänar på att få betalt. Däremot är det 
svårt för små företag att få tillgång till de största bloggarna som genererar mest 
trafik. Ska det vara riktigt lönsamt för små företag att skapa ett taktiskt engagemang 
med bloggare ska det vara tillsammans med de som bidrar till mest värde för 
företaget, det är därför en utmaning att kunna skapa ett taktiskt engagemang som 
företaget vinner på om de inte kan få kontakt med de stora bloggarna.  
Då bloggare ibland kan ge ut rabattkoder till sina följare bidrar till ett taktiskt 
engagemang från kundernas sida då det lönar sig för kunden att handla billigare. 
Detta bidrar till att kunderna väntar in rabattkoder för att kunna handla, vilket då 
blir en utmaning för små företaget eftersom man vill att kunderna ska handla även 
om det inte finns rabattkoder. För små företagen är därför ett känslomässigt 
engagemang bättre då det taktiska engagemanget oftast innebär att det kostar mer 
för företagen att upprätthålla dessa engagemang. Däremot menar Sashi (2012) att 
taktiskt engagemang har positiv effekt på lojalitet, medan Fullerton (2003) menar 
att lojalitet byggd från känslomässigt engagemang beror på graden av fortsatt 
engagemang i relationen. 

Det finns bloggare och vänner på instagram som små företag kan lärt känna med 
tiden, dessa är därför känslomässigt engagerade i företagen då de inte behöver tjäna 
på att sprida lovord om företagen. Även om ett känslomässigt engagemang inte 
hjälper små företag till mer försäljning kan det hjälpa dem att bygga upp sitt 
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varumärke och enligt Turri, Smith och Kemp (2013) är känslomässiga engagemang 
viktiga för personlig varumärkning.  Enligt Kaplan och Haenlein (2010) är bloggar 
inte heller den typ av plattform som är rikast med social närvaro och medie-
rikedom vilket kan göra den plattformen inte når upp till samma personliga kontakt 
som sociala nätverk gör. Däremot kan bloggare kombinera sin blogg med till 
exempel Instagram vilket gör att de kommer upp högre i den sociala närvaron och 
media-rikedomen. 

5.6 Advocacy 

Att kunder är förespråkare för ett företag innebär att de väljer att sprid positiva 
erfarenheter om ett företag till andra människor via sina sociala nätverk (Sashi, 
2012). Eftersom det öppet går att se negativa kommentarer och ryktesspridning på 
sociala medier är det extra viktigt för företag att det finns dem som vill förespråka 
företaget. 

På grund av att hanteringen av att negativ spridning på sociala medier är en 
utmaning för små företag är det extra viktigt att få kunderna att också förespråka 
företagen. På sociala medie-plattformar som Instagram går det att se en typ av 
förespråk när kunder lämnar positiva kommentarer och @-ar vänner i inlägg. 
Instagram användare kan till exempel skriva “I love this dress” och @-a en vän, vilket 
är en form av att förespråka företag. Det är däremot bara om kunder eller 
användare skriver något positivt om företagen som de blir förespråkare för dem och 
inte endast om de @-ar sina vänner i inlägg. Bloggare kan också vara förespråkare 
för små företag genom taktiskt- eller känslomässigt engagemang. Sashi (2012) 
menar dock att det är endast om lojala kunder skaffar ett känslomässigt band till 
företaget över tid som de kan börja förespråka företaget positivt. När kunder 
förespråkar ett företag genom ett känslomässigt engagemang gör dem det utan att 
förvänta sig något i åt gäld. I ett taktiskt engagemang kan små företag behöva betala 
för att någon ska förespråka företaget vilket inte är lika lönsamt om det inte bidrar 
till mer trafik eller försäljning. Att kunder är förespråkare på Facebook är inte lika 
vanligt hos företagen eftersom det inte sker lika mycket interaktion där. 

5.7 Engagement 

Engagerade kunder är något företag strävar efter då kunderna blir samskapare 
tillsammans med företaget. Kunderna har en centralare roll i processen av nytt 
värdeskapande för företaget samt alla relevanta intressenter (Prahalad & 
Ramaswamy, 2004). Småföretagen kan har svårt att få kunderna att bli samskapare 
av värde och det var mest genom tävlingar som småföretagen fick någon slags 
samskapande med kunderna. På Facebook skedde det inte lika mycket tävlingar som 
på företagens Instagram. Tsimonis och Dimitriadis (2009) skriver att det är vanligt 
med tävlingar på sociala medier där kunden kan vinna rabatter eller presentkort. 
Det är ett sätt som kan locka kunderna till att engagera med företaget samtidigt som 
de tjänar på det.  Enligt Payne et al. (2008) är samskapande av värde är ett önskvärt 
mål eftersom det kan hjälpa företag att lyfta fram kundens synvinkel för att 
identifiera kundernas behov och önskemål. Men då företagen frågar kunderna något 
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som kan förbättra företaget så är kunderna inte intresserade. Det är viktigt att ta 
med kundens åsikter i värdeskapandet eftersom både kundens och säljarens behov 
förändras med tiden (Sashi, 2012). Eftersom Instagram var den plattform med flest 
följare och då det i nuläget sker en större interaktion på Instagram så blir det 
enklare att anordna en tävling där för att få så många deltagare som 
möjligt.  Prahalad och Ramaswamy (2004) uttrycker att företagen behöver ha en bra 
dialog och ge ut viss information till sina kunder för att samskapandet skall bli 
lyckat. Men att släppa information kan ge risker för företaget, då informationen kan 
komma i fel händer. För små företag kan det också vara extra viktigt att få kunderna 
engagerade då de kan bidra med att företaget kan växa och utvecklas efter 
kundernas behov vilket senare kan påverka försäljningen i företaget. 

5.8 Sammanfattning 

Analys och diskussion avsnittet har genom de framtagna utmaningarna i studien 
undersökt hur utmaningarna skulle kunna påverka kundrelationen hos små företag. 
Nedan följer en sammanfattning (se tabell 3) av hur utmaningarna framtagna i 
studien kan påverka kundrelationen hos små företag med hjälp av ramverket 
Customer Engagement Cycle.  
 

Customer 
Engagemant Cycle 

Social media utmaning Påverkan på småföretag 

Connection - Sociala medier är rörliga          
- Att vara privat 

Det kan finnas en risk av förlorad kontakt med kunderna då 
plattformar är rörliga måste små företag börja betala för att 
synas. Då små företag inte rör sig med samma budget som 
större företag kan det vara svårt för dem att följa denna 
utveckling. Men om småföretag inte följer denna utveckling 
syns de mindre och vilket kan leda till att små företag kan 
förlora kontakten med sina kunder och kunderna kan gå 
vidare till ett annat företag som syns mer, 

Interaction - Att välja relevant social 
media                                         - 
- Användingen av hashtag och 
@-tecknet 

Småföretagen använder sig inte av samma typ av 
interaktion på olika sociala medier vilket gör det svårt för 
dem att få en kontakt på andra plattformar än till exempel 
Instagram, där hashtags och @-tecknet endast används 
som interaktion. Småföretag bör välja relevant social 
medie-plattform för att skapa en interaktion som fungerar 
med sin målgrupp. Om det inte finns en bra hantering av 
tekniken på plattformen eller om små företag väljer att 
använda en plattform som inte är relevant för sina kunder 
kan interaktionen med kunderna sämre. 

Satisfaction 
Commitement     
Advocacy 

- Hantering av negativ spridning 
på sociala medier   
- Att publicera relevant 
innehåll                                      - 
- Användning av bloggare 

Är kunderna inte tillfredsställda av publicerat material eller 
responsen på potentiella kundfrågor på plattformarna kan 
kunderna börja sprida ett dåligt rykte om företaget. På 
grund av rabattkoder blir kunderna mer taktiskt 
engagerade i företaget vilket inte gynnar småföretag då de 
inte alltid kan bidra med rabattkoder för att kunderna ska 
handla. Kunderna måste  vilja bli känslomässigt 
engagerade för att kunna välja företagen istället för deras 
konkurrenter och kunna förespråka företaget för att väga 
upp för potentiell negativ spridning. Kunder som väljer att 
förespråka lovord om ett företag kan vara ett bra 
marknadsföringsredskap, speciellt för små företag som 
kanske inte har samma resurser som stora företag har när 
det kommer till marknadsföring. Men för att få kunderna att 
vara förespråkare för ett mindre företag behöver kunderna 
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vara känslomässigt engagerade då detta innebär att 
företaget inte behöver betala för att kunderna sprider ett 
gott ryckte om dem. Dock måste kunderna känna 
tillfredsställelse mot företaget för att kunna bli 
känslomässigt engagerade. 

Retention        
Engagement 

- Interaktion med kunder På grund av att de olika delarna av kundrelationen 
påverkas kan lojaliteten från kunderna också påverkas då 
kunderna inte vill bli lojala mot ett företag som de inte 
känner till exempel tillfredsställelse eller en bra kontakt 
med. En lojal kund är något som småföretag bör stäva 
efter med då krävs det att det finns en fungerande 
kundrelation. Att integrera kunderna är en utmaning för 
småföretag, oftast räcker det inte bara med en enkel fråga 
för att få ett engagerat svar med rikt innehåll, utan 
småföretag måste lägga ner mer tid och energi på att få 
sina kunder att bli engagerade. Det krävs dock att 
kunderna är lojala, tillfredsställda eller känslomässigt 
engagerade i företaget om de ska kunna dela med sig av 
sina åsikter. 

Tabell 3 - Hur utmaningar med sociala medier kan påverka kundrelationen 
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6 Slutsatser 
Syftet med studien var att bidra med kunskap och ökad förståelse för vilka 
utmaningar små webbutiker ställs inför och hur de påverkar 
kundrelationsskapande på sociala medie-plattformar. Studien har identifierat 
utmaningar med sociala medie-plattformar från tidigare litteratur samt kunna 
identifiera nya utmaningar med hjälp av empirin. Utmaningarna som presenterats i 
resultatet har sedan kopplats till ramverket Customer Enagemanet Cycle för att 
identifiera hur utmaningarna påverkade kundrelationen.   
 

Frågan vi ställde oss var: Vilka utmaningar ställs små webbutiker för på sociala 
medier? 
 

Utmaningar med sociala medie-plattformar är något som kan påverka många olika 
företag, men eftersom små webbföretag inte har samma budget, resurser eller 
synlighet som andra företag kan det bli en större påverkan för dem. Det finns också 
en risk för att kundrelationen som företaget skapar med sina kunder påverkas av 
utmaningarna med sociala medie-plattformar. Det kan vara relevant för små företag 
att förstå hur denna påverkan kan se ut om de inte jobbar mot utmaningarna, till 
exempel att de kan tappa kontakten med sina kunder eller få dem att tappa intresset 
för att vara delaktiga i företaget på en känslomässig nivå. Små webbutiker kan med 
hjälp av vår studie därför få en möjlighet att utforska utmaningar relaterade till 
sociala medie-plattformar och jobba mot dem innan det bidrar med en påverkan för 
kundrelationen. De utmaningar som tagits fram i studien är: 
 

1. Sociala medier är rörliga 
 

2. Att välja relevant social media 

 Använda sig av bloggare  
 Användningen av hashtag och @-tecknet 

 

3. Hantering av negativ spridning på sociala medier 

 Publicera relevant innehåll 
 Att vara privat 

 

4. Interaktion med kunder 
 

6.1 Vidare forskning 

Förslag på vidare forskning är att undersöka de olika utmaningarna med sociala 
medie-plattformarna utifrån ett kundperspektiv. Vidare forskning kan även använda 
sig av fler företag, till exempel stora och små företag, för att granska skillnader 
mellan dem utifrån studiens framtagna utmaningar.
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Bilagor  
 
Bilaga 1 - Observationsschema 

 
Observationsschema 

  Datum och 
tid: 

   Social 
media: 

   Företag: 
   Område Visar/Indikator Exempel/Antal Litteratur 

Connection Antal följare företaget har 
 

Sashi (2012) 

Connection Antal likes på bilder, inlägg 
 

Sashi (2012) 

Interaction 
Antal kommentarer 

(från kunder) 
 

Sashi (2012),  (Prahalad 
och Ramaswamy, 2004) 

Interaction 
Svar på kommentarer 

(från företag) 
 

Sashi (2012),  (Prahalad 
och Ramaswamy, 2004) 

Interaction 
Bilder/Inlägg med Hashtags 

som är kopplade till företaget 
 

Sashi (2012), 
Van den Berg (2014) 

(Prahalad och 
Ramaswamy, 

2004),(Sawhney et al. 
(2005) 

Interaction 
Bilder taggade med @ 

(företagets konto, från kunder) 
 

Sashi (2012) 
Murtht (2012) 

(Prahalad och 
Ramaswamy, 2004), 
(Sawhney et al. (2005) 

Satisfaction Positiva kommentarer 
 

Sashi (2012), Bowden 
(2009) 

Satisfaction Negativa kommentarer 
 

Sashi (2012), Bowden 
(2009) 

Retention 

Kommentarernas innehåll (Lojala 
kunder) 

 

 

Sashi (2012) 
Fullerton (2003) 

Commitment 

Bilder taggade med @och # 
(företagets konto, från kunder) 
(återkommande kunder, vilken 

relation de har till företaget) 
 

Sashi (2012) 
Murtht (2012) 

Gilliland & Bello, (2002) 
Fullerton (2003) 

Advocacy 
 

Spridning av företag (@, #) 
Word-of-mouth 

 

Sashi (2012) 
Van den Berg (2014) 

Murtht (2012) 
Armstrong & Kotler (2009) 

Solomon et al. (2010) 

Engagement Tävlingar företaget annordnar 
 

Sashi (2012) 
Tsimonis & Dimitriadis 

(2009),  Tsimonis & 
Dimitriadis (2009) 



 

 

Engagement Samskapande som sker 
 

Sashi (2012), 
Prahalad & Ramaswamy 

(2004), Tsimonis & 
Dimitriadis (2009) 

 
Vi kommer även att vara uppmärksamma ifall visst material upprepas på flera olika 
sociala medier, till exempel på både Instagram och Facebook.  
  



 

 

Bilaga 2 - Intervjufrågor 
 

 
Intervjuschema 

  Datum och tid: 
   Företag: 
   Frågor 
 

Område Litteratur 

Kan ni berätta om en dag via sociala 
medier? 

  

Kaplan & Haenlein 
(2010), 

Sashi (2012) 

Berätta om sist ni stötte på en 
utmaning? 

  
Brooks et al. (2014) 

Hur tänker ni kring de bilder ni 
publicerar? har ni någon slags 

strategi bakom dem? 
  

Kaplan & Haenlein 
(2010), 

Tsimonis och 
Dimitradis (2009) 

Varför väljer ni en viss kanal för vissa 
typer av publicering? (vilka vid vilket 

tillfälle?) (varför inte de andra 
kanalerna?) 

  

Kaplan & Haenlein 
(2010), 

Tsimonis och 
Dimitradis (2009) 

Vad är tanken bakom användningen 
av sociala medier? huvudsyftet? 

  

Kaplan & Haenlein 
(2010), 

Sashi (2012), 
Brooks et al. (2014) 

Försöker ni lösa kundernas problem 
med hjälp av Sociala medier? I så fall 

på vilket sätt? 
  

Kaplan & Haenlein 
(2010) 

Har ni koll på vad som skrivs om er i 
sociala medier? (vilka sm?) 

  

Kaplan & Haenlein 
(2010), 

Tsimonis och 
Dimitradis (2009) 

Vilka fördelar respektive nackdelar 
har det gett att använda sociala 

medier? 
  

Brooks et al. (2014) 

Har användandet av sociala medier 
gett ökad försäljning? 

  
Brooks et al. (2014) 

Vad anser ni vara den främsta nyttan 
med att vara aktiv inom sociala 

medier? 
  

Kaplan & Haenlein 
(2010), 

Sashi (2012), 
Brooks et al. (2014) 

Har utvecklingen av sociala medier 
gjort att ni kommunicerar med 
kunderna på ett annat sätt än 

tidigare? 
 

Connection Sashi (2012) 

Hur gör ni för att skapa nya kontakter 
med potentiella kunder via sociala 

medier? 
 

Connection Sashi (2012) 

Vad gör ni för att upprätthålla dessa 
kontakter? (hur gör ni för att ha dem 

 
Connection Sashi (2012) 



 

 

lojala?) 

På vilket sätt kommunicerar ni med 
era kunder via sociala medier och på 

vilket sätt sker denna 
kommunikation? 

 
Interaction 

Sashi (2012) 
(Prahalad och 

Ramaswamy, 2004) 

Svarar ni alltid på kundernas 
kommentarer på era sociala medier? 

 
Interaction 

Sashi (2012), 
,  Prahalad & 

Ramaswamy (2004) 

Ungefär hur många positiva och 
negativa kommentarer får ni via era 
sociala medier från kunder? Är det 

mer av det ena (negativa eller 
positiva)? Hur hanterar ni pos/neg 

kommentarer? 
 

Satisfaction 

Sashi (2012), 
Bowden (2009) 

 

Hur går ni till väga via sociala medier 
för att få kunderna att bli lojala mot 
er, och fortsätta handla produkter? 

 
Retention 

Sashi (2012), 
Fullerton (2003), 
Bowden (2009) 

Ser ni några tecken via sociala 
medier på återkommande kunder 
eller kunder som är positiva till ert 

företag? 
 

Commitement 

Sashi (2012), 
Murtht (2012), 

Gilliland & Bello 
(2002), 

Fullerton (2003) 

Hur går ni till väga för att få kunderna 
att sprida information om ert företag 
till sina kontakter via sociala medier? 

 
Advocacy 

Sashi (2012), 
Van den Berg (2014), 

Murtht (2012), 
Armstrong & Kotler 

(2009), 
Solomon et al. (2010) 

Finns det något som kan vara 
negativt med denna spridningen? 

 
Advocacy 

Sashi (2012), 
Van den Berg (2014), 

Murtht (2012), 
Armstrong & Kotler 

(2009), 
Solomon et al. (2010) 

Vad gör ni för att få kunderna att 
engagera sig i ert företag via sociala 

medier? 
 

Engagament 

Sashi (2012), 
Tsimonis & Dimitriadis 

(2009) 

På vilket sätt är kunderna med och 
skapar värde för ert företag på 

sociala medier? alternativ fråga. Vad 
är det ni värdesätter från kunderna 

på sociala medier? 
 

Engagament 

Sashi (2012), 
Prahalad & 

Ramaswamy 
(2004),  Tsimonis & 
Dimitriadis (2009) 

 

  



 

 

Bilaga 3 - Första Internetobservationen 
 

Företag 1 - “Willys Woops Webbtuik” 
Datum: 
Hämtat:  
 
Instagram 
- Används ofta (den sociala media som används mest) 
- Skriver på engelska 
- Förekommer samarbete med andra instagramanvändare och bloggare 
- Publicerar mycket tjejkläder, killkläder publiceras inte lika mycket 
 
Facebook 
- Används ofta  
- Inte lika mycket aktivitet som på Instagram 
 
Twitter 
- Använt någon enstaka gånger.  
- Längesedan det var ett nytt inlägg 
 
Google + 
- Använt någon enstaka gånger 
- Längesedan det var ett nytt inlägg 
 
YouTube 
- Använt några enstaka gånger 
- Längesedan det var ett nytt inlägg 
 

Företag 2 - “Karins Kattiga Kläder” 
Datum: 
Hämtat: 
 
Instagram 
- Används ofta (den sociala media som används mest) 
- Lägger upp bilder med citat 
- Använder sig av shoutouts 
- Ger ut rabattkoder 
- Använder sig av samarbete 
 
Facebook 
- Används ofta 
- Länkar till sin butik 
- Rabattkoder 
- Inte lika mycket interaktion med kunder 
 



 

 

Blogg 
- Används ofta 
- Länkar till butiken 
- Många kommentarer 
 
Pinterest 
- Används inte lika mycket 
- Inte så många följare 
- Bilder som inte har med företaget att göra 
  



 

 

Bilaga 4 - Intervjufrågor som uppkom från första internetobservationen 
 

Företag 1 - Willy Woops Webbutik 
 

1. Varför använder ni inte Twitter och Google+ längre?  
2. Varför väljer ni att skriva på engelska? 
3. Lägger upp mycket på andra bloggare, Instagram-användare, är det något 

samarbete eller varför gör ni detta? 
4. Publicerar mycket bilder på tjejer, säljer även killkläder, finns det en 

anledning till detta? 
5. Ni har haft en del videos på YouTube, när väljer ni att ha dem?   

 
 

Företag 2 - Karins Kattiga Kläder 
 

1. Du lägger upp bilder med citat, varför, och hur väljer du ut dessa?   
2. Du har ju gjort shoutouts, när och varför väljer du att göra det? 
3. Har du koll på tekniken som kommer med de sociala medierna och vad de 

olika sociala medierna erbjuder? 
4. Hur tänker du kring användandet av hashtags och sökträffar? 
5. Du brukar ge ut rabattkoder emellanåt, är det någon strategi bakom dem? 
6. Hur tänker du kring publicering. Till exempel på Pinterest så har du valt ut en 

del bilder, kanske inte lika många som på resten, vilka väljer du dit och 
varför? 

  



 

 

Bilaga 5 - Andra Internetobservationen 

 
Företag 1 - “Willy Woops Webbutik” 
 
Sociala medier: Instagram, Twitter, Google +, YouTube, Facebook 
 
Instagram 
Nedsparat 7/4 kl 14.00 
Datum och tid: 9/4 -2015 Kl. 09.15 -  
 
Antal följare: 23,2 k 
Följer: 138  
Inlägg: 703  
Har tävlingar: Ja, 1. genom taggning(@) & kommentar, 2. delning av bild, 3.följ dela 
tagga #@. 
Taggade med @ i kunders bilder: Ja. Bloggare, Imso lägger upp vissa av dem 
bilderna 
Taggade med # i kunders bilder: Ja. “Vanliga” kunder, enstaka blogg, crossfit 

 
B1   B2   B3   B4   B5 
269 likes  582 likes  427 likes  397 likes 248 
likes 
4 hashtags  4 hashtags  3 hashtags  4 hashtags 0 hash 
1 @ - bloggare  1@ - bloggare  1@ - bloggare  1@  blogg
 2@ blogg, km 
0 kommentarer 0 kommentarer 3 kommentarer 1 kommentar 0 
komm 
Pub: 6/4  Pub: 4/4   Pub: 2/4  Pub: 1/4 Pub: 
31/3 
Blogg, outfit, rab blogg,jeans,rab blogg, prints,rab  jeans,blogg,rab 
blogg,out,ni  
      Neg:0   Neg: 
      Pos:1   Pos: 
      KI: 2 @  KI:1@  

 
B6   B7   B8   B9  B10 
317 likes  266 likes  501 lik   268 lik  297 
likes 
0 hash   6 hash   4 hash   1 hash  4 hash  
0 @   2@ - föret, blogg 2@ blogg  0 @  1@ - 
bloggare 
32 komm  0 komm  21 komm  31 komm 1 
komm 



 

 

Pub:30/3  Pub: 30/3  Pub: 25/3  Pub: 24/3 Pub: 
23/3 
citat,rolig, tag someo blogg, prints,collab blogg,rab,jeans aktuellt, roligt
 blogg, outfit 
Neg: -      Neg 0   Neg: 0  Neg 0 
Pos: 14 inte endast @   Pos: 13  Pos:11  Pos 1 
KI @ 32st     KI 14@  40st @  - 
      Frågor: 3   
      Svar: 3 
B = Bild 
KI = kundinteraktion 
km =klädesmärke 
ni=new in 

 
Twitter  
Nedsparat 7/4 kl 17.00 
Datum för observation: 9/4 -2015   
Antal inlägg/tweets: 8 
Antal följare 7 
Följer:11 

 
“Soon we´ll launch a brand new page. “Willy Woops Webbtuik” is soon here! #excited “ 
Publicerat 30 sept 2014 

 
20 aug 2013 är nästnyaste inlägget, vilket går utanför vår avgränsning.  

 
Google+  
Nedsparat 7/4 kl 17.15 
Datum: 9/4 -2015  

 
Antal inlägg: 10 
Antal följare: 2 
Visningar: 3928 

 
Nyaste inlägget var ifrån 13 Augusti 2013, vilket går utanför vår avgränsning.   

 
YouTube 
Nedsparat 7/4 kl 17.32 
Datum: 9/4 -2015  



 

 

 
Antal inlägg: 6 
Antal följare: 3 

 
Nyaste inlägget publicerades den 13 aug. 2013, vilket går utanför vår avgränsning.  

 

Facebook 
Nedsparat 14/4 kl 13.00 
Datum och tid: 9/4 -2015  

 
Antal följare (De som har gillat sidan): 5661  
Inlägg: 2 (se nedan) 
Har tävlingar: Ja: 
1. genom taggning(@) & bild via Instagram + köp av produkt,  
2. Genom att gissa på en bild direkt i kommentarfältet. 

 
Antal personer som pratar om dem: 6  
1 bild är taggad med “Willy Woops Webbtuik” från kund. 
Har en koppling till sin Instagram på Facebook. 

 
IN1   IN2   IN3  IN4  IN5  
  
6 likes   29 likes  3 likes  12 likes 13 likes 
  
0 komm  2 komm  0 komm 0 komm 0 komm  
Pub: 22/3-15  Pub: 29/1-15  Pub: 7/1-15 Pub: 31/12-14 Pub: 
24/12-14 
Rabatt bild  Rabatt, interak  Rabatt  Rabatt  Rabatt 
   Neg: - 
   Pos: 2 

 
IN6   IN7   IN8  IN9  IN10 
5 likes   3 likes   7likes  0likes  4likes 
0 komm  0 komm  0komm 0komm 0komm 
Pub: 23/12-14  Pub:21/12-14  Pub:20/12-14
 Pub:19/12-14 Pub:18/12-14 
Rabatt   Rabatt   Rabatt  Rabatt  Rabatt 

 

IN = Inlägg 



 

 

 
Har 2 inlägg (som är frågor) på sin sida:  

 
Inlägg 1: Potivit, “Willy Woop Webbutik” ger svar på frågan 
Inlägg 2: Negativit, “Willy Woop Webbutik” svarar på frågan 

 

Alla bilder har länk till webbutiken 

 
Företag 2 - “Karins Kattiga Kläder” 

 
Sociala medier: Instagram, Facebook, Blogg, Pinterest 
 
Instagram 
Nedsparat 7/4 kl 13.00 
Datum och tid: 7/4 -2015  
Antal följare: 3028 
Följer: 190 
Inlägg: 321 
Har tävlingar: Ja,1. i sammarbete med bloggar, på deras bloggar  
Taggade med @ i kunders bilder: Ja, svarar ofta 
Taggade med # i kunders bilder: blandad taggning, hennes inlägg hittas, annat också 
som inte har någon koppling.  
Har shoutout: Ja.  

 
B1   B2   B3   B4   B5 
67 likes  169 likes  71 likes  104 likes 94 
likes 
3 hashtags  9 hashtags  6 hashtags  0 hashtags 7 hash 
0 @    1@ - inredbutik 0@    0@   1@ 
inredb 
6 kommentarer 17 kommentarer 10 kommentarer 10 komm 11 
komm 
Pub 6/4  Pub: 4/4   Pub: 1/4  Pub: 31/3 Pub: 
30/3 
outfit, rab  inredning,företag kbild, nyttinlägg  inredning  outfit, 
instako 
Neg: 0   Neg 0   Neg:0   Neg 0  Neg 0 
Pos: 4   Pos: 14  Pos:7   Pos 7  Pos 7 
KI: 5@   KI: 14@  KI:  5@  8@ KI  KI:4@ 
Svar: 2   frågor 0  frågor: 0  frågor0 
 frågor0 



 

 

Frågor: 0  svar 3   svar 2   svar 3  svar4 

 
B6   B7   B8   B9  B10 
148 likes  97 likes  106 likes  66 lik  78 
likes 
5 hash   6 hash   4 hash   6 hash  6 hash  
0 @   0@   1@ inrbutik  0 @  0@ 
18 komm  19 komm  17 komm  6 komm 8 
komm 
Pub:28/3  Pub: 25/3  Pub: 24/3  Pub: 23/3 Pub: 
21/3 
inredning  kläder, hjälpkund blogg,rab,jeans citat  outfit 
Neg: 0   Neg 0   Neg 0   Neg: 0  Neg 0 
Pos: 9   Pos 12   Pos: 11  Pos:5  Pos 4 
KI @ 11  KI 9   KI 10@  KI:1 @  KI:4 @ 
Frågor 0  Frågor 1  Frågor: 2   Frågor 0
 Frågor0 
Svar 9   Svar 7   Svar: 6   Svar 0  Svar: 4 

 
B = Bild 
KI = kundinteraktion 
kbild = kalenderbild 
 

“Jag var bara tvungen att ta en bild På @sannasdesign körsbärskvistar. Så vackert! 
Mina torkade ut jätte jätte fort. Vet inte vad jag gjorde för fel. Fick höra att man ska 
spraya dem. Någon som har något bra tips? Mer om vårt möte på bloggen 
#sannasdesign #körsbärskvistar“ 
 
 

Facebook 

Nedsparat 14/4 kl 10.00 
Datum och tid: 7/4 -2015 
 
Antal följare (De som har gillat sidan): 269 
Inlägg: 2 (se nedan) 
Har tävlingar: Nej 
 
Antal personer som pratar om dem: 26 
Taggad av kund: 1 
 



 

 

IN1   IN2   IN3  IN4  IN5  
 12 likes  0 likes   0 likes  0 likes  0 likes 
  
0 komm  0 komm  0 komm 0 komm 0 komm  
Pub: 6/4-15  Pub: 27/3-15  Pub: 27/3-15 Pub: 27/3-15 Pub: 18/3-15 
Rabatt bild,länk Outfit   Outfit  Oufit  Outfit 
       
 
IN6   IN7   IN8  IN9  IN10 
0 likes   0 likes   1likes  9likes  0likes 
0 komm  0 komm  0komm  2komm 
 0komm 
Pub: 18/3-15  Pub:18/3-15  Pub:18/3-15 Pub:4/3-15 Pub:27/2-15 
Outfit   Outfit   Outfit  Outfit,citat Outfit 
        Neg - 
        Pos: 2 
        Svar:1 
 
IN = Inlägg 
 
Har 2 inlägg (som är kommentarer) på sin sida: 
 
Inlägg 1: Positivt, “Karins Kattiga Kläder” ger kommentar tillbaka 
Inlägg 2: Positivt, “Karins Kattiga Kläder”  ger kommentar tillbaka 
 
1 av de 10 bilderna har en länk till webbutiken. 
 
Blogg 

Nedsparat 14/4 kl 13.00 
Datum och tid: 7/4 -2015 
 
Skriver om: Inredning, Mode och Misseveryday (butik) 
Länkar till: FB, Instagram, Pinterest, Bloglovin, shoppen, grafiska prints(trasig länk), 
h&t blogdesign, myhabitation(inredningsbutik). 
Har tävlingar: Nej 
Antal följare (via bloglovin): 23 
 
B1   B2   B3  B4  B5  
  0 likes             0 likes   0 likes  1 likes  0 likes 
  
1 komm  2 komm  1 komm 4 komm 1 komm  
Pub: 27/3-15  Pub: 25/3-15  Pub: 2/3-15 Pub: 24/2-15 Pub: 20/3-15 
Outfit   Outfit   Outfit, inspo Oufit  Outfit, 
inredning 
Neg: -   Neg: -   Neg: -  Neg:-  Neg: 



 

 

Pos: 1   Pos:2   Pos: 1  Pos:4  Pos:1 
Svar: 1   Svar: 2   Svar: 1  Svar:4  Svar:1  
    
 
B6   B7   B8  B9  B10 
2 likes   2 likes   0likes  0likes  0likes 
2 komm  8 komm  0komm  4komm 
 7komm 
Pub: 11/2-15  Pub:5/2-15  Pub:4/3-15 Pub:4/3-15 Pub:29/1-15 
Outfit   Outfit   Outfit,mode Outfit,inredningOutfit, 
inredning 
Neg:-   Neg:     Neg -  Neg: 
Pos:2   Pos:8     Pos: 4  Pos:7 
Svar:2   Svar:8     Svar:2  Svar:3 
 
B = Bild 
 
Pinterest 
Nedsparat 7/4 kl 12.00 
Datum och tid: 7/4 -2015 
 
Följare 7 
Följer 8 
Inlägg/Pins 51 
Gillar/likes: 17 
Boards: 3 
 

Inga kommentarer på någon av sina egna, eller repins.  
Samma innehåll som instagram/bloggen 
  



 

 

Bilaga 6 - Uppföljningsintervju 

 
Uppföljningsintervju 

  Datum och tid: 
   Företag: 
   Frågor 
 

Område Litteratur 

Har ni märkt att sociala medier 
har förändras på något sätt? 
Hur hanterar ni det? 

 

Sociala 
medier är 
rörliga 

Petrov et al (2015), 
Kaplan & Haenlein 
(2010) Bucher (2012) 

Hur följer ni med i utvecklingen 
av de olika plattformarna? Ser 
ni att det sker förändringar och 
trender och hur tar ni i så fall 
till er detta? 

 

Sociala 
medier är 
rörliga 

Bucher (2012) Petrov et 
al (2015) 

Hur tänkte ni när ni valde de 
olika sociala medierna för ert 
företag? 

 

Att använda 
relevant 
social media 

Kaplan och Haenlein 
(2010) Baird och 
Gautam (2011) 

Har ni funderat på att använda 
nya sociala medie-plattfromar 
och i så fall varför? 

 

Att använda 
relevant 
social media 

Kaplan och Haenlein 
(2010) Baird och 
Gautam (2011) 

 
Varför har ni valt att använda 
flera olika plattformar? Har ni 
begränsat er? 

 

Att använda 
relevant 
social media 

Kaplan och Haenlein 
(2010) 

 
Tycker ni att det är något i 
plattformarna som begränsar 
ert användande? Vad? 

 

Hantering av 
negativ 
spridning på 
sociala 
medier 

Sashi (2012) Kaplan 
och Haenlein (2010) 

 
Hur ser ni på negativa 
kommentarer som kunder 
skriver på era sociala medier? 

 

Hantering av 
negativ 
spridning på 
sociala 
medier 

Solomon et al (2010) 
Kaplan & Haenlein 
(2010) Kitzemann et al 
(2010) Aula (2010) 

 
Hur gör ni för att undvika 
negativa kommentarer på era 
sociala medier? 

 

Hantering av 
negativ 
spridning på 
sociala 
medier 

Solomon et al (2010) 
Kaplan & Haenlein 
(2010) Kitzemann et al 
(2010) Aula (2010) 

Hur tänker ni kring att man kan 
betala för att få annonser mer 
synliga i olika flöden? Är det 
något ni känner att ni vill göra? 

 

Sociala 
medier är 
rörliga Bucher (2012) 

Hur hade ni gått till väga om 
den plattform som ni använder 
mest för att integrera med er 
kunder idag hade förändrats? 
Ex. Om ni måste börja betala 
för att synas mer på 
kundernas Instagramflöde. 

 

Sociala 
medier är 
rörliga 

Petrov et al (2015) 
Bucher (2012) 



 

 

Har ni någon gång bytt från en 
plattform till en annan på 
grund av att den förändrades, 
varför/varför inte bytte ni? 

 

Sociala 
medier är 
rörliga 

Bucher (2012) Petrov et 
al (2015) 

På vilket sätt tycker ni att era 
sociala medier ger er värde? 

 

Att använda 
relevant 
social media 

Kaplan och Haenlein 
(2010), Sashi 
(2012), Prahalad & 
Ramaswamy (2004), 
Tsimonis & 
Dimitriadis (2009) 
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