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Den tekniska utvecklingen och sociala mediers hastiga tillväxt har inte bara minskat rum- 

och tidsavståndet, det har även förändrat hur företag kommunicerar med sina kunder. 

Detta har medfört nya utmaningar till de som är aktiva inom marknadsföringsområdet 

genom att fokus idag ligger på dialogen och mötet med kunden. Modebutiker som enbart 

är verksamma online möter stora utmaningar när det gäller konkurrensen med fysiska 

butiker då de enbart möter sina kunder online. Därför ligger det en extra stor press på 

dessa företag att lyckas med sin marknadsföring och sina relationsskapande aktiviteter 

online. Nelly.com har sedan starten 2003 i Borås blivit Nordens största e-handelsföretag 

för mode online.  

 

Syftet med den här studien är att undersöka vilket slags innehåll som genererar mest 

deltagande på Nellys Facebook-sida och undersöka eventuella förändringar i deltagandet 

under 2012 och 2015. Arbetet har haft en övergripande kvalitativ ansats med inslag av 

kvantitativa insamlingsmetoder. Det insamlade materialet har analyserats utifrån en 

analysmodell och ett par begrepp med grund i Viral marknadsföringsteori, Relationship 

management theory och Community relationship management theory (CoRM).  

 

Resultaten visar att det har skett en minskning av deltagande från följarnas sida på Nellys 

Facebook år 2015 i jämförelse med 2012. De inlägg som genererade mest deltagande 

under 2012 var kategorin länkar och under 2015 kategorin priser. Vidare har inte bara 

följarnas engagemang minskat utan även företagets i form av att ett mindre antal inlägg 

har publicerats under 2015. Trots det minskade engagemanget har följarantalet ökat från 

300 000 under 2012 till nästan 800 000 år 2015.  
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The technical development and the rapid growth of social media has not only decreased 

the distance of time and space, but also changed how companies communicate with 

their customers. Today the main focus is on the dialogue and the interaction with the 

customers, which has brought new challenges to those who are active within marketing. 

Fashion stores that only are active online are facing huge challenges when it comes to 

the competition with physical stores since they are only facing their customers online. 

Therefore there is more pressure on these companies to succeed with its marketing and 

its relation building activities online. Nelly.com has since the start in 2003 in Borås 

become the biggest e-commerce company within the Nordic countries for fashion 

online.  

 

The purpose with this study is to examine what kind of content that generates the most 

participation on Nelly’s Facebook page and to explore possible changes within 

participation between 2012 and 2015. The essay has an overall qualitative approach 

with quantitative elements. The data has been analysed based on an analyse model and 

a couple of theoretical terms with its foundation within Viral marketing theory, 

Relationship management theory and Community relationship management (CoRM). 

 

The results show that there has been a decrease of participation from the followers on 

Nelly’s Facebook-page during 2015 in comparison to 2012. The posts that have 

generated the most participation during 2012 were the category links and the category 

prices during 2015. Further more, there has not only been a decrease of the followers 

engagement but also from the company’s side by a lower amount of published posts 

during 2015. Although there has been a decrease of engagement there has been an 

increase of follower from 300,000 during 2012 to almost 800,000 during 2015.  

 

Keywords: Relationship management, social media, viral marketing, Nelly, e-
commerce, Facebook 
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1. Inledning 
 

The rapid development of social media and online communities 

has significantly changed the ways in which customers and 

enterprises communicate. (Chou, 2014, s.128) 

 

Den tekniska utvecklingen och sociala mediers hastiga tillväxt har inte bara minskat 

rum- och tidsavståndet, det har även förändrat hur företag kommunicerar med sina 

kunder. Marknadsförare utmanas idag av att frångå den traditionella 

marknadsföringen med fokus på de fyra P:na (product, price, place, promotion) till 

förmån för en mer relationsorienterad marknadsföring med fokus på dialogen och 

mötet med kunden. Detta så kallade paradigmskifte har enligt Grönroos (1997) bland 

annat växt fram under de senaste åren då ett större intresse för att forska om 

ekonomin bakom långvariga kundrelationer har växt fram. Sociala medier skapar 

förutsättningar för en tvåvägskommunikation och öppnar upp för dialog mellan 

företagen och kunderna gentemot den tidigare envägskommunikationen då företagen 

”tryckte” ut information till sina kunder utan att ha chans till något gensvar. Till en 

början kunde företag särskilja sig från sina konkurrenter genom att vara aktiva på 

sociala medier men idag är det i princip ett måste för samtliga företag att vara aktiva 

inom detta fält. Det kan vara en stor utmaning för företagen att lyckas med denna 

övergång och därför är det intressant att undersöka hur ett företag faktiskt använder 

sig av olika strategier för att engagera sina kunder och följare på sociala medier. Vad 

är det egentligen för slags innehåll som genererar mest respons och störst deltagande 

och hur mycket svarar, kommenterar och konverserar egentligen följarna?  

 

För många företag har införandet av e-handelsbutiker fungerat som en ny 

marknadsföringskanal och som ett komplement till företagens fysiska butiker. När e-

handelsbutikerna istället står ensamma utan komplement av fysiska butiker får dessa 

webbplatser plötsligt en helt annan innebörd och vikten av att lyckas med 

marknadsföringen på dessa webbplatser ökar radikalt. Även om försäljningen av 

exempelvis kläder online medför fördelar som exempelvis möjligheten att kunna 

handla från andra länder och möjligheten att kunna shoppa dygnet runt och inte vara 

begränsad till en butiks öppettider så möter företag inom denna bransch ändå stora 

utmaningar när det gäller konkurrensen mellan dem och de fysiska butikerna. Att 

exempelvis kunna prova och känna på kläderna är två faktorer som får folk att välja 

att handla i fysiska butiker istället för att handla sina kläder online (Rådmark, 2009). 

För de företag som enbart är verksamma på nätet blir mötet med kunden mer 
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betydelsefullt och det är viktigt att som företag vara kreativ och nyskapande i sin 

marknadsföring. Med detta i åtanke är det intressant att göra en studie av ett företag 

som enbart är aktivt online just för att dessa företag, i motsats till vissa andra, är 

limiterade till sina egna webbplatser (Rådmark, 2009).  

 

1.1 Företagsinformation Nelly.com 
Nelly.com startade som ett traditionellt postorderföretag i Borås 2003 och har efter 

att de 2007 blev uppköpta av e-handelskoncernen Qliro Group AB (med företag som 

bl.a. CDON.com, Gymgrossisten m.fl. under sitt varumärke) växt och blivit Nordens 

största näthandelsföretag (Stenberg, 2011). Under det juridiska namnet NLY 

Scandinavia AB ligger de tre webbsidorna Nelly.com, Nlyman.com och Members.com 

som alla är en del av e-handelskoncernen Qliro Group AB (Nelly.com, 2015). Efter att 

företaget under 2007 blev uppköpt av Qliro har företaget expanderat och finns nu i 

nästan hela Europa. De har även en global internetbutik som når kunder i ytterligare 

cirka 80 länder. Under 2014 registrerade de tre butikerna totalt 135,1 miljoner besök 

och 2,7 miljoner ordrar (Qliro Group AB, 2015) vilket ledde till en total omsättning på 

över en miljard, en ökning på 18 % jämfört med 2013 (Andersson, 2015). Detta gör 

Nelly till det största näthandelsföretaget i Norden och Norra Europa (Stenberg, 

2011). Med en total omsättning på över 1 miljard och med en ökning med hela 18 % 

under 2014 (Andersson, 2015) är det uppenbart att Nelly.com lyckats med sitt 

koncept och sin marknadsföring. I dagsläget har Nelly.com nästan 800 000 följare på 

Facebook och med en ung målgrupp (tjejer och killar 18-35 år) verkar det som att 

Nelly.com har lyckats med sin marknadsföring via sociala medier. Därför har vi valt 

att studera företaget närmare för att undersöka huruvida Nellys ekonomiska 

framgångar möjligtvis skulle kunna härledas till deras insatser på sociala medier.  

 

1.2 Kort introduktion till forskningsfältet 
För att få en förståelse för det forskningsfält som denna studie befinner sig ges i detta 

kapitel en kort introduktion till fältet. I ett senare kapitel kommer den tidigare 

forskningen att redovisas för att ge en fördjupad bild av forskningsläget.  

 

Inom fältet för social medieforskning finns det mycket modern forskning att tillgå 

men majoriteten av forskningen som berör just sociala medier är väldigt bred. Det 

finns forskning som berör sambandet mellan sociala medier och 

relationsmarknadsföring men den går inte in på djupet när det gäller hur man kan 

arbeta med relationsmarknadsföring med hjälp av sociala medier (Clark & Melancon, 

2013). Många studier har berört mottagarperspektivet där personerna som blir 
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mottagare av marknadsföringen via sociala medier har fått komma till uttryck när det 

gäller personliga preferenser om sitt användande av sociala medier (Heller-Baird & 

Parasnis, 2011). Vad majoriteten av studierna inom detta forskningsfält inte tar upp 

är sändarperspektivet, det vill säga hur företagen som ligger bakom 

relationsmarknadsföringen via sociala medier går tillväga för att skapa en relation 

med sina följare.  

 

Här nedan presenteras en tabell för att sammanfatta framträdande forskning inom 

forskningsfältet för relationsmarknadsföring via sociala medier.  

 

Tabell 1 

Sammanfattning av forskningsresultat  

 

Studie Metod Resultat 
Heller Baird & Parasnis, 
2011.  
From social media to 
social customer 
relationshiop 
management. 

Onlinebaserad enkät samt intervjuer med frågorna: 
Vilka personer använder sociala medier? Vilka 
sidor besöker de mest? Vilka bakomliggande 
faktorer gör att vissa människor väljer att engagera 
sig i företag på sociala medier?  

• Personliga sociala medier-
användandet viktigt 

• Följares engagemang på företagens 
sociala medier-sidor inte en 
självklarhet 

Veale et al., 2015.  
The use of social 
networking platforms 
for sexual health 
promotion: identifying 
key strategies for 
successful user 
engagement. 

Kategorisering av ett par företag inom hälsosektorn 
och deras sociala medier för att undersöka vilken 
typ av kategorier på inlägg som blir mest 
framgångsrika på sociala medier. 

• Framgångsrikt att uppdatera sociala 
medier-flöden regelbundet 

• Personlig kontakt med följare positivt 
• Ställa frågor och uppmuntra till 

diskussion uppskattas av följarna 
• Multimedia-material och 

kändisrelaterat innehåll gynnsamt 

Chou, 2014.  
Social Media 
Characteristics, 
Customer Relationship 
and Brand Equity. 

Hur kan man med hjälp av sociala medier skapa 
brand equity? Studien gick ut på att samla in 
observationer från en professionell 
marknadsföringsgemenskap och sedan analysera 
dessa data gentemot en rad hypoteser utvecklad 
utifrån litteratur och teorier. 

• Kvaliteten på innehållet på sociala 
medierna viktig 

• Kunskapsutbyte på plattformen 
positivt  

• God kundrelation på sociala medier 
har en positiv effekt på 
varumärkesvärdet 

Moran & Goissieaux, 
2010. Marketing in a 
Hyper-Social World: The 
Tribalization of Business 
Study and 
Characteristics of 
Succesful Online 
Communities. 

Författarna har försökt komma fram till 
kännetecken av framgångsrika och mindre 
framgångsrika online-gemenskaper genom att hålla 
intervjuer med 500 företag som använder sig av 
dessa sidor. 

• Vad som kännetecknar en 
framgångsrik online-gemenskap är 
möjligheten att komma i kontakt med 
likasinnade och hjälpa varandra.  

• Det finns ett gap mellan 
företagsmålen när de gäller online-
gemenskaperna samt vad som faktiskt 
mäts av företagen 

 

1.3 Bidrag 
Som det redovisas ovan i Tabell 1 har det gjorts en hel del tidigare forskning inom 

detta forskningsfält och resultaten visar att sociala medier är en viktig del i 

marknadsföringsmixen. Majoriteten av de studier som bedrivits inom området för 

relationsmarknadsföring via sociala medier har resulterat i upprättandet av 

framgångsfaktorer för att lyckas med sociala medier. Vad de flesta studier dock har 

kvarlämnat till framtida forskning är att undersöka vilket innehåll som generar olika 



 

	  
4	  

typer av deltagande. Detta är viktigt att undersöka för att företag som är aktiva inom 

e-handelsbranschen skall kunna utvärdera sina nuvarande 

marknadsföringsstrategier via sociala medier och anpassa dessa utifrån vad 

kunderna och följarna eftersöker. I dagens hårda konkurrenslandskap slåss företagen 

om följarna på sociala medier och på grund av detta är kunskapen om vad för 

innehåll som skapar mest deltagande betydelsefull. Detta är något som bland annat 

författarna Pereira, Salgueiro och Mateus (2014) redogör för sin artikel Say yes to 

Facebook and get your customers involved! Relationships in a world of social 

networks. I artikeln redogör författarna för en typ av kund: online-kunden. Dessa 

kunder har en annan typ av inköpsmönster än traditionella kunder, de har en kortare 

beslutsprocess och är i allmänhet inte lika trogna. Därför är det extra viktigt att nå ut 

till dessa kunder, engagera och intressera dem för att hålla dem kvar. Sociala medier-

användare lever i en värld där status och bekräftelse styr, det är en värld som skapas 

av deras eget deltagande när de gillar, kommenterar och delar inlägg. Företag måste 

därför veta vad deras följare vill ha, vilka inlägg som ger mest deltagande och vad för 

slags innehåll som skapar mest spridning (Pereira, Salgueiro & Mateus, 2014). Det är 

denna lucka vi villfylla och det vi med hjälp av vår uppsats har som avsikt att ta reda 

på, vad för slags innehåll som leder till mest deltagande.  

 

Vi har inte heller hittat någon relevant tidigare forskning som berör specifikt e-

handelsföretag inom modebranschen och dess aktiviteter på sociala medier utan 

enbart undersökningar från verksamhetsområden med andra förutsättningar som 

exempelvis studier om företag som har fysiska butiker och dess 

relationsmarknadsföringsaktiviteter på sociala medier. Samanta (2011) skriver i sin 

artikel att det finns väldigt få studier som berör relationer i en internetmiljö utifrån 

ett e-marknadsperspektiv. Trots att vissa strategier från andra branscher säkerligen 

är applicerbara även för e-handelsföretag behövs ytterligare forskning göras för att 

komplettera, utveckla och anpassa dessa strategier till e-handelssektorn och det är 

det som vi ämnar bidra med.  

 

1.4 Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vilket slags innehåll som genererar 

mest deltagande från följare på Nellys Facebook-sida och undersöka eventuella 

förändringar i deltagandet under en fyramånadersperiod 2012 och 2015. Detta 

kommer göras genom att studera inlägg på Nellys Facebook-sida med hjälp av en 

analysmodell utformad utifrån teoretiska begrepp och hypoteser tagna från aktuell 

forskning inom relationsmarknadsföring, viral marknadsföring och marknadsföring 
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via sociala medier. Genom att bedriva en i huvudsak kvalitativ innehållsanalys av 

Nellys Facebook-flöde kan vi undersöka om rådande teorier och begrepp inom 

aktuell forskning stämmer, eller om dessa behöver vidare utveckling och/eller 

komplettering. Vårt huvudsakliga fokus kommer vara innehåll och deltagande och 

detta kommer mätas genom att studera antal gillningar, kommentarer och delningar 

för varje publicerat inlägg. Uppsatsen kommer att utgå från ett relations- och 

marknadsföringsperspektiv med inriktning på deltagande.   

Efter att ha tagit del av tidigare forskning inom området och med ovanstående 

diskussion i åtanke kommer följande frågeställning ligga till grund för vårt fortsatta 

arbete: 

 

• Vad för slags innehåll genererar mest deltagande? 

 

Denna frågeställning syftar till att undersöka om det finns en viss typ av inlägg som 

är mer populärt bland Nellys följare än andra typer av inlägg. För att kunna besvara 

ovanstående frågeställning samt göra en jämförelse av resultatet över tid kommer vi 

även ställa följande fråga till materialet: 

 

• Kan man se förändringar i deltagandet på Facebook under en tidsbestämd 

period 2012 och 2015? 

 

Denna frågeställning syftar till att undersöka eventuella förändringar inom typ av 

innehåll och nivå av deltagande under ett par månader 2012 och 2015 för att försöka 

ta reda på om Facebook är en lika framgångsrik marknadsföringskanal för Nelly 2015 

som 2012.  

 

1.5 Centrala begrepp och definitioner 
För att underlätta den fortsatta läsningen följer här en kort begreppslista med 

definitioner av ett par ord som är centrala i vår syftes- och problemformulering.  

 

Innehåll - Innebär typ av inlägg/kategori som exempelvis tävlingar, samarbeten med 

kändisar och delningar av användargenererat innehåll.  

 

Deltagande - Syftar på den respons som Nellys följare ger på deras inlägg och 

kommer att mätas utifrån hur många som svarar, delar och gillar. 
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2. Tidigare forskning  
I följande kapitel kommer ett par forskningsbidrag inom området för 

relationsmarknadsföring via sociala medier att presenteras mer utförligt än i 

inledningen. Varje studie kommer att gås igenom enskilt och kapitlet avslutas med en 

kort sammanfattning av slutsatser från tidigare forskning.  

 

I en studie utförd av IBM:s affärsinstitut undersöktes vilka personer det är som 

använder sig av sociala medier, vilka sidor de besöker mest frekvent samt vilka de 

bakomliggande faktorerna till varför vissa människor väljer att engagera sig i olika 

företag är (Heller-Baird & Parasnis, 2011). I takt med att användandet av sociala 

medier har ökat explosionsartat har ett aktivt deltagande på sociala medier blivit en 

nödvändighet för att moderna företag ska kunna ta sig närmare sina nuvarande samt 

potentiella kunder enligt författarna. Resultaten visade att konsumenterna hade 

väldigt starka åsikter om sitt personliga sociala medier-användande och att 

konsumenterna trots att de är aktiva på sociala medier ändå inte vill att företagen ska 

ta konsumenternas villighet att engagera sig på företagens sociala medier- för givet. 

Resultaten visade också att även om majoriteten av deltagarna i undersökningen 

hade flertalet konton på olika sociala medier är enbart ett fåtal kontinuerligt aktiva 

på dessa plattformar genom att gilla, svara på kommentarer, dela och skapa eget 

innehåll. Författarna delade upp studiens deltagare i tre kategorier utefter deras nivå 

av engagemang på sociala medier: de engagerade författarna, de tillfälliga deltagarna 

och de tysta observatörerna. Av de 1000 konsumenterna som deltog i studien var 5 % 

engagerade författare, 75 % tillfälliga deltagare och 20 % tysta observatörer. Detta 

resultat visar att det ofta är väldigt få personer som står för en stor del av det 

producerade innehållet och för en högre grad av deltagandet i interaktionen med 

företag på sociala medier (Heller-Baird & Parasnis, 2011). 

 

We discovered significant gaps between what businesses think 

consumers care about and what consumers say they want from 

their social media interactions with companies. (Heller-Baird & 

Parasnis, 2011, s.31) 

   

I studien framkom också resultat som enligt författarna var motstridiga gentemot 

den tanke som de själva och många företag länge har haft om varför konsumenter är 

aktiva på sociala medier samt varför de väljer att engagera sig i olika företags sociala 

medier-flöden. Främsta orsaken till att folk är aktiva på sociala medier enligt 

undersökningen är för att hålla kontakt med familj och vänner och många av 
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deltagarna i undersökningen var inte ens intresserade av att interagera med företag 

via sociala medier. Författarna upptäckte även ett stort gap mellan vad företag tror 

att konsumenterna bryr sig om och vad kunderna säger att de vill ha när det kommer 

till att interagera med olika företag via sociala medier. Konsumenterna förväntar sig 

någon slags belöning för sitt engagemang och promotande av ett företag och dess 

produkter eller tjänster (Heller-Baird & Parasnis, 2011).  

 

I studien Social Media Characteristics, Customer Relationship and Brand Equity av 

Chieh-Min Chou (2014) undersöker författaren hur man med hjälp av framgångsrikt 

användande av sociala medier kan skapa brand equity, det vill säga ökat värde för ett 

varumärke. Studien gick ut på att samla in observationer från en professionell 

marknadsföringsgemenskap i Taiwan och att sedan analysera dessa data gentemot en 

rad hypoteser utvecklad utifrån litteratur. Forskningsresultaten visade att kvaliteten 

på sociala medier samt kunskapsutbyte på plattformen påverkar kundrelationen 

positivt. Författaren kom även fram till att en god kundrelation på sociala medier 

även har en positiv effekt på varumärkesvärdet. Dock betyder det inte att det räcker 

med att enbart vara aktiv på sociala medier för att få en positiv effekt på 

kundrelationerna utan det handlar om hur man förvaltar sina kundkontakter via 

sociala medier (Chou, 2014).  

 

I artikeln Marketing in a Hyper-Social World: The Tribalization of Business Study 

and Characteristics of Succesful Online Communities redovisar författarna Edward 

Moran och Francois Goissieaux (2010) resultatet av en studie som de gjort i 

samarbete med Society for New Communiations research. I artikeln har författarna 

försökt komma fram till kännetecken av framgångsrika och mindre framgångsrika 

online-gemenskaper, så kallade online communities. Genom att studera och förstå 

dynamiken bakom framgångsrika online-gemenskaper försöker författarna belysa 

risker och möjligheter för företag som vill engagera sig inom dessa gemenskaper. 

Resultaten visar att vad som kännetecknar en framgångsrik online-gemenskap är 

möjligheten att komma i kontakt med likasinnade och hjälpa varandra. Resultaten 

visade också på att det finns ett gap mellan företagsmålen när de gäller online-

gemenskaperna samt vad som faktiskt mäts (Moran & Goissieaux, 2010). 

 

I en studie av Veale et al. (2015) identifierades företag med aktiva sidor på Facebook 

för att undersöka hur de engagerade sina följare. De skapade kategorier på inlägg och 

gjorde en ranking av företagen baserat på hur många inlägg de hade av dessa 

kategorier (se Tabell 2). En del av resultaten de fått fram visar att det var 
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framgångsrikt för företagen att publicera inlägg regelbundet, ha personlig kontakt 

med sina följare, engagera följare genom att posta frågor och uppmuntra till 

diskussion, lägga upp multimedia-material och visa på kändisrelaterat innehåll 

(Veale et al., 2015). 

 

Tabell 2 

 Kategorier på förekommande inlägg och dess framgångsranking 

 

 
Hämtad från ”The use of social networking plattforms for sexual health promotion: identifying key 

strategies for succesful user engagement” av Veale et al., 2015, BMC Puclic Health, nr 15(85), s.7. 

Copyright 2015 av Biomed Central.  

 

Tabellen visar på ett par olika strategier och kategorier av de inlägg som förekom och 

uppmärksammades i studien. De företag som rankades högst hade en bred variation 

av dessa kategorier och ett aktivt deltagande (Veale et al., 2015).  

 

2.1 Sammanfattning av tidigare forskning  
Vad tidigare forskning har berört är främst vad mottagarna eftersöker när de väljer 

att interagera med diverse företag på deras sociala medier. Tidigare studier har 

exempelvis berört motivationer till användandet av sociala medier och anledningar 

till varför man som privatperson väljer att engagera sig på ett företags sociala medier-

sidor. Den tidigare forskningen har även presenterat vikten av att som företag vara 

kontinuerligt aktiv på sina sociala medier och att mötas i dialog med sina följare och 

kunder. Resultaten har även visat att det är viktigt att företagen med hjälp av sina 

egna sociala medier-sidor skapar forum och plattformar där följarna och kunderna 

kan mötas, diskutera och hjälpa varandra. 
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3. Teoretiskt ramverk  
Följande kapitel inleds med en presentation av uppsatsens teoretiska ramverk 

bestående av tre teorier inom fältet för relationsmarknadsföring via sociala medier: 

Relationship management theory, Viral marknadsföringsteori och Community 

relationship management theory (CoRM). Varje teoriavsnitt avslutas med en kort 

motivering av teorivalet samt information om hur teorin kommer att hjälpa till att 

analysera det insamlade materialet. Teorikaptilet avslutas med en presentation av 

teoretiska begrepp och en analysmodell som kommer att ligga till grund för den 

kommande analysen.  

 

Teorier är enligt Østbye, Knapskog, Helland och Larsen (2004) ”som kloka vänner 

vilka vi frågar till råds vid mötet med olika problem” (s.10) och som en sedan väljer 

att antingen följa, modifiera eller förkasta. Vidare menar författarna att användandet 

av teorier handlar om ett växelarbete mellan del- och helhetsförståelse för att få en 

förståelse för både delaspekterna samt helheten och dess påverkan på varandra. 

Nedan följer en kort genomgång av de tre teorier som tillsammans utgör det 

teoretiska ramverket för denna uppsats. 

 

3.1. Relationship management theory 
Det är viktigt för ett företag att skapa goda kontakter med sina kunder men även med 

sina följare på sociala medier. Enligt Ledingham (2003) går det inte att överdriva 

vikten av relationen mellan ett företag och dess målgrupp. För att uppnå en stark 

relation till sin målgrupp krävs förtroende, öppenhet, en gemensam förståelse, 

överenskommelse, samt en gemensam tillfredställelse. Det måste dessutom finnas ett 

stort engagemang från båda parter. Det är företagets utmaning att skapa detta 

engagemang hos sina kunder och följare men också att visa sitt eget engagemang. 

Ledingham (2003) understryker också att det måste föras en dialog och inte en 

monolog för att stärka en relation. Det är dessutom viktigt att förstå att relationer 

förändras och att det alltid är en pågående process för att uppehålla dem. Det är 

viktigt att hålla konversationen och kommunikationen igång för att upptäcka 

förändringar i de gemensamma förståelserna och överenskommelserna. En viktig del 

i denna teori är också att förstå vikten av att möta sin målgrupps förväntningar. Att 

möta eller överskrida sin målgrupps förväntningar kan vara avgörande för en fortsatt 

relation. En stor anledning till att relationer förstörs är just att de olika parterna har 

olika förväntningar på varandra (Ledingham, 2003). Figuren nedan visar på vikten 

av förtroende, öppenhet, en gemensam förståelse och överenskommelse, om ett 

företag vill ha en framgångsrik relation med sina kunder och följare.  
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Figur 1 

Relationship marketing  

 
Hämtad från ” http://link.springer.com/article/10.1007/s11747-015-0429-6#/page-1” av Verma, 

Sharma och Sheth, 2015, Original Empirical Reasearch. Copyright 2015 av Academy of Marketing 
Science. 

 

Figuren visar sex utgångslägen i tre kategorier: kundfokus, säljfokus och interaktion. 

Oavsett vilket av utgångslägena man väljer att studera är målet för företaget alltså att 

uppnå kontinuitet, word of mouth (mun till mun) och kundlojalitet. För att uppnå 

detta är rutan i mitten den allra viktigaste. Om dessa faktorer (engagemang, 

förtroende, relationstillfredsställelse och relationskvalitet) inte finns är det i princip 

omöjligt att uppnå dessa mål och att skapa en bra relation (Verma, Sharma & Sheth, 

2015). 

 

Denna teori är relevant för denna studie då den förklarar vad ett företag måste göra 

för att uppehålla en god relation med sin målgrupp. Teorin understryker och visar på 

vikten av att möta förväntningar, i denna studies fall Nellys Facebook-följares 

förväntningar, exempelvis när det gäller vilken typ av inlägg som bör förmedlas. Om 

Nelly lägger ut ”rätt” inlägg, där de visar öppenhet, förtroende och så vidare men 

även inlägg som överskrider följarnas förväntningar, skapas engagemang genom 

gillningar, kommentarer och delningar från deras följare och därmed upprätthålls en 

god relation.  

 
3.2 Viral marknadsföringsteori 

Information på Internet sprids otroligt fort oberoende av tid och rum, därför är viral 

marknadsföring ett kraftfullt marknadskommunikationsverktyg då man har 

möjlighet att nå många på väldigt kort tid. I en viral marknadskampanj skapar ett 

företag ett meddelade som de sänder ut till sina följare på sociala medier. Målet och 

fokus i denna teori är att följarna ska föra meddelande vidare till sina vänner 
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eftersom det oftast ger mer effekt då någon man känner förmedlar meddelandet eller 

rekommenderar en produkt än företaget själva. Det finns två faktorer som avgör om 

en följare kommer att dela ett inlägg: intrinsic, det vill säga inre faktorer och 

extrinsic, det vill säga yttre faktorer. Intrinsic innebär att en följare triggas att dela ett 

inlägg baserat på själva budskapet och innehållet i meddelandet, så som spel eller 

videor som intresserar följaren. Extrinsic, är yttre faktorer som gör att följare delar 

inlägg med sina vänner då de innehåller exempelvis priser och rabatter (Lans, 

Bruggen, Eliashberg & Wierenga, 2010). 

 

Termen viral marknadsföring kan vara missledande, den indikerar inte att 

meddelanden sprids automatiskt. Marknadsförare måste aktivt hantera den virala 

processen för att underlätta informationsspridningen. En stor fördel med viral 

marknadsföring är att marknadsförarna kan mäta spridningen av meddelandet 

genom exempelvis hur många klick den har fått men även hur många som har gillat 

och kommenterat inlägget. Detta ger en stor databas med detaljerad information om 

deras följares beteenden, vilket underlättar när man skapar ett meddelande som man 

vill nå ut med till så många som möjligt (Lans, Bruggen, Eliashberg & Wierenga, 

2010). 

 

Det finns olika teorier om varför människor motiveras till att utföra vissa handlingar. 

Två av dem, som tidigare nämnts, är intrinsic och extrinsic. Intrinsic motivations 

berör en människas emotionella sfär. Anledningen till att man deltar och engagerar 

sig, enligt denna teori, beror på att man vill känna sig delaktig i en gemenskap, uppnå 

personligt lärande och kunskapsutbyte eller få underhållning (Battistella & Nonino, 

2014).  Extrinsic motivations berör alla handlingar som direkt eller indirekt leder till 

ekonomiska fördelar. Genom att, exempelvis, gilla ett inlägg som innehåller rabatter 

och priser finns det möjlighet att det indirekt bidar till den personliga ekonomin. 

Man kan också motiveras av att delta i en tävling där man faktiskt kan vinna ett 

fysiskt pris (Battistella & Nonino, 2014).  

 

Denna teori kommer bidra med en djupare förståelse om varför en person väljer att 

delta i ett företags sociala medier-flöde och för att undersöka om författarnas tes om 

att en individ blir påverkad av yttre så väl som inre faktorer, när det kommer till 

deras engagemang bland företagens sociala medier stämmer eller om begreppen 

behöver vidare utveckling. Teorin kommer fungera som analysverktyg genom att 

bidra med två kategorier för att hjälpa till med kategorisering av innehållet. Den 

Virala marknadsföringsteorin kommer hjälpa till att förstå och förklara resultatet 
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samt att svara på frågeställningen om vad för slags innehåll som genererar mest 

deltagande.  

 

3.3 Community relationship management theory (CoRM)  
Inom marknadsföringsbranschen diskuteras det hur man ska inkorporera sociala 

medier i ett redan existerande CRM-system. Gränsen mellan kund och följare blir 

suddig på sociala medier då företagets följare inte nödvändigtvis är kunder hos 

företaget och då alla kunder inte finns på sociala medier. Ang (2011) säger att det 

därför är fel att påstå att man hanterar sina kunder, alltså använder CRM, på sociala 

medier. En mer korrekt term och teori är enligt författaren Community relationship 

management (CoRM), där man hanterar en grupp av människor med liknande 

intressen på nätet. Det krävs en helt annan teknik, kompetens och attityd för att 

använda CoRM jämfört med CRM. CoRM består av fyra grundpelare, så kallat de fyra 

C:na: connectivity (nätverkskontakter), conversations (conversation), content 

creation (skapande av innehåll) och collaboration (sammarbete) (Ang, 2011). 

För att få ett växande nätverk på sociala medier måste man först ha en sida med 

många följare. Följare som i sin tur delar företagets meddelade med andra vänner 

och kontakter. Connectivity innebär sociala nätverkskontakter och är av största vikt 

för att som företag bli framgångsrikt på sociala medier. Detta uppnås genom att ha en 

plattform där det är enkelt för användare att ansluta sig och dela innehåll med 

varandra, som exempelvis Facebook. När man har skapat sina kontakter gäller det att 

man konverserar, det vill säga bedriver conversations, med följarna. Det är nu som 

gilla-knappen, kommentarer och delningar spelar in, då det är genom dem som man 

skapar en dialog mellan följare och företag. För att det ska finnas något att 

konversera om måste företagen självfallet skapa innehåll och meddelanden, så kallat 

content creation. Det kan vara allt från bilder, videor, kommande event, tävlingar, 

rabatter och så vidare. Företaget vet att ett inlägg är framgångsrikt när följarna ger 

respons genom att gilla, kommentera och dela inlägget. Det är genom responsen från 

följarna som det skapas ett samarbete, collaboration, mellan företaget och följarna. 

Följarna bidrar då till företagets innehåll genom att dela innehållet med sina vänner. 

Därmed börjar processen med de fyra C:na om igen (Ang, 2011).  

 

Teorin om Community relationship management (CoRM) kommer ligga till grund för 

den fortsatta analysen av undersökningsmaterialet genom att bidra med teoretiska 

begrepp att utgå ifrån. Denna teori och dess begrepp kommer fungera som 

hjälpmedel för att kunna analysera hur Nelly arbetar med sina sociala medier för att 

nå ut till och engagera sina följare och kunder.  
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3.4 Teoretiska begrepp och analysmodell 
I detta avsnitt redovisas de begrepp som kommer att fungera som underlag för 

analysen att redovisas. Det kommer också presenteras en analysmodell som 

framförallt är baserad på teorin om CoRM, Viral marknadsföringsteori, Relationship 

management theory och Veale et al. (2015) studie om kategorisering av inlägg på 

sociala medier.  

 

Följande begrepp kommer att fungera som underlag för analysen av det insamlade 

materialet: 

 

Engagemang – detta begrepp är en viktig grundpelare inom Relationship 

management theory som analysen i denna studie delvis kommer att baseras på. När 

företaget lägger ut inlägg visar de engagemang för sina följare, men frågan är hur 

mycket engagemang. Lägger företaget ut ”rätt” inlägg? det vill säga de inlägg som 

följarna förväntar sig och vill ha (Ledingham, 2003). Detta kan mätas genom att 

studera följarnas engagemang gentemot företaget. Vilka inlägg gillar, kommenterar 

och delar följarna mest? Detta begrepp kommer att hjälpa studien genom att svara på 

huvudfrågeställningen: vad för slags innehåll genererar mest deltagande? 

 

Förtroende – för att skapa en hållbar och pålitlig relation måste följare och företag 

känna förtroende för varandra (Ledingham, 2003). I Figur 1 (se ovan) redogörs 

vikten av förtroende, engagemang, tillfredsställande i relationen och kvalitet i 

relationen för att ett företag ska lyckas uppnå kundlojalitet och spridning av 

företagets budskap. Författarna menar att påtagliga relationsfördelar skapar 

förtroende och engagemang mellan relationsparterna (Verma, Sharma & Sheth, 

2015).  

 

Förändrade förväntningar – i en relation finns olika förväntningar och dessa 

förväntningar förändras över tid. För att en relation ska förbi stark måste båda parter 

vara uppmärksamma på dessa förändringar. Ledingham (2003) menar att det är 

viktigt att hålla kommunikationen igång för att upptäcka dessa förändrade 

förväntningar. Om de förändrade förväntningarna inte möts är risken stor att 

relationen förstörs (Ledingham, 2003).  

 

Det insamlade materialet kommer i första hand att analyseras utifrån två kategorier: 

intrinsic och extrinsic, som är baserat på Viral marknadsföringsteori (Lans, Bruggen, 

Eliashberg & Wierenga, 2010). Vilken av dessa två kategorier skapade mest 
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deltagande? Därefter kommer ytterligare kategorisering göras utifrån Veale et al. 

(2015) studie (se Tabell 2). Analysen kommer även utgå från de fyra C:na som är 

grundpelare inom CoRM. Analysmodellen är baserad på flera teorier för att göra den 

så tydlig som möjligt och underlätta datainsamlingen. En teori är inte tillräcklig för 

att analysen av materialet ska bli relevant och intressant. Dessa teorier kompletterar 

varandra bra då de berör samma område men från olika infallsvinklar, exempelvis är 

content creation ett övergripande begrepp för innehåll medan kategorierna i steg 1 

och 2 (se Figur 2) förklarar vad innehållet är.  

 

I Figur 2 (se nedan) redovisas de kategoriseringar som materialet ska delas in i och 

analyseras utifrån. Denna modell kommer hjälpa till vid besvarandet av 

frågeställningen: vad för slags innehåll genererar mest deltagande? 

 

Figur 2 

Kategorisering av analysmaterialet 

     
      Steg 1  Steg 2     Steg 3              Steg 4         Steg 5              Steg 6  

    Connectivity          Content creation    Conversation        ConnectivityCollaboration	  	   	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här nedan följer ett förtydligande av vad varje kategori betyder och vad för innehåll 

som faller under varje kategori: 

 

Intrinsic – Budskapet och innehållet i ett inlägg får följaren att vilja delta (Lans, 

Bruggen, Eliashberg & Wierenga, 2010). Det som får en att vilja delta har att göra 

med att man vill känna sig delaktig i en gemenskap, uppnå personligt lärande och 

kunskapsutbyte eller bli underhållen (Battistella & Nonino, 2014).   
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Kändismedverkan – Till denna kategori hör innehåll som har sammankoppling med 

en kändis utav något slag. Detta kan exempelvis röra sig om en ny klädlinje där en 

kändis designar eller diverse reklamsamarbeten. Kategorin kändisar innefattar 

exempelvis artister, skådespelare, bloggare etc.  

 

Videor – Till denna kategori hör sådant innehåll som är rörligt.  

 

Länkar – Till denna kategori hör innehåll med länkar som tar en vidare till en annan 

sida, exempelvis en sida med en viss produkt.   

 

Extrinsic – Yttre faktorer som indirekt leder till ekonomiska fördelar, som 

exempelvis en tävling eller rabatter, får en följare att delta (Lans, Bruggen, Eliashberg 

& Wierenga, 2010). Det kan även röra sig om fysiska pris som exempelvis ett 

klädesplagg som motiverar en följare att delta (Battistella & Nonino, 2014). 

 

Pris – Till denna kategori hör sådant innehåll som har sitt huvudsakliga fokus på 

pris.  

 

Kampanjer – Till denna kategori hör sådant innehåll som inriktar sig på diverse 

kampanjer. Detta kan exempelvis vara en tillfällig rabattering eller ett 

specialerbjudande av något slag.  

 

Tävlingar – Till denna kategori hör innehåll som leder till någon slags fördel/vinst 

hos följarna. Det kan handla om exempelvis en tävling där man vinner ett plagg eller 

en resa.  
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4. Metod och material 
Följande kapitel inleds med en presentation av uppsatsens vetenskapssyn och 

övergripande forskningsmetod. Efter detta presenteras uppsatsens urval samt en 

redogörelse för insamlings- och analysmetod.  

 

4.1 Vetenskapssyn och vetenskaplig ansats 
Den övergripande vetenskapssynen för denna uppsats kommer delvis likna den 

hermeneutiska genom att fokusera på det sociala i en dialog istället för exempelvis 

bakomliggande psykologiska orsaker. Hermeneutiken lägger stor vikt vid 

analytikerns deltagande roll i tolkandet av texten (Østbye, Knapskog, Helland & 

Larsen, 2004) och vi anser det vara omöjligt att helt bortse från våra tidigare 

personliga erfarenheter och kunskaper, vår så kallade förförståelse, när det gäller 

tolkandet av vårt material.  

 

Enligt Østbye, Knapskog, Helland och Larsen (2004) måste forskaren initialt hitta en 

roll alternativt ett par roller att anta för att göra forskarens närvaro i 

forskningsprocessen förståelig. Författarna säger att det finns två kategorier av roller 

som man som forskare måste ta hänsyn till innan man inleder forskningsarbetet, den 

forskningsmässiga och den sociala rollen. Den forskningsmässiga rollen kommer 

vara den som en fullständig observatör, det vill säga att vi som författare enbart 

kommer att observera och inte själva delta i några diskussioner eller skapandet av 

innehåll då vi inte vill manipulera eventuellt resultat. Deltagandet kommer vara dolt, 

vi kommer alltså inte meddela att vi observerar forumet, men i en öppen 

forskningsverksamhet, det vill säga vem som helst har tillgång till denna 

forskningsverksamhet (det vill säga Nellys Facebook-sida). 

	  
Det finns ingen självklar forskningsansats som passar detta arbete bäst. Istället 

kommer det snarare att handla om en växelverkan mellan en deduktiv och induktiv 

ansats, en så kallad abduktiv ansats. Undersökningsarbetet kommer vare sig baseras 

helt på hypoteser formade utifrån tidigare forskning och teorier eller resultera i nya 

teorier baserat på den insamlade informationen. Den modell som utvecklats utifrån 

tidigare forskning och aktuella teorier inom området följer exempelvis villkoren av en 

deduktiv metodansats då metoden skall hjälpa till att undersöka om modellen och 

teorierna är applicerbara på, och stämmer överens med, verkligheten.  

 

Med detta i åtanke ämnar vi inte att vår studie ska leda fram till några slags 

framgångsrecept för företag som vill lyckas bygga starka och lojala relationer med 
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sina kunder. Istället är förhoppningarna att lägga en grund för framtida forskning 

inom området där ytterligare undersökningar rörande vad för slags innehåll som 

genererar mest deltagande kan bedrivas.  

 

4.2 Forskningsmetod 

Denna studie kommer att ha en forskningsmetod som är en kombination av en 

kvalitativ ansats och kvantitativa insamlingsmetoder. Den kvalitativa 

innehållsanalysen kommer ligga till grund för analysen av materialet då den har som 

mål att hjälpa till att tolka och förstå det insamlade materialet (Østbye, Knapskog, 

Helland & Larsen, 2004). Författarna väljer att benämna den kvalitativa 

innehållsanalysen som en textanalys som är en allmän benämning för flera olika 

sorters teoritraditioner som exempelvis retorik, feministisk teori och hermeneutik. 

En gemensam förutsättning bland samtliga teoritraditioner inom den kvalitativa 

innehållsanalysen är intresset att vilja veta något om texten hos forskaren. En 

kvalitativ innehållsanalys, eller en textanalys som författarna väljer att kalla den, 

handlar enligt författarna om att ge forskaren en djupare förståelse av texten genom 

att bryta ner en text genom att ställa frågor till den och sedan försöka sätta ihop den 

på ett nytt sätt (Østbye, Knapskog, Helland & Larsen, 2004). Den kvantitativa 

ansatsen kommer ligga till grund för insamlingsmetoden för att hjälpa till att 

undersöka eventuella orsakssamband, det vill säga att undersöka om det finns en viss 

typ av innehåll som skapar mer deltagande. Østbye, Knapskog, Helland och Larsen 

(2004) säger att ”syftet med analyser av kvantitativa data är för det mesta att hitta 

samband mellan variabler och visa att sambanden motsvarar samband i 

verkligheten” (s.156) och just därför passar den kvantitativa ansatsen arbetet i denna 

studie.  

 

Vi anser att det inte är möjligt att rakt av välja en kvantitativ eller kvalitativ ansats då 

de båda tillför något till denna studie och därför har beslutet tagits att använda en 

kombination av de båda. Genom att både studera orsakssammanhang med hjälp av 

en kvantitativ ansats och försöka nå en djupare förståelse av materialet med hjälp av 

en kvalitativ ansats kommer undersökningens resultat kunna presenteras på en 

bredare och djupare nivå.  

 

När man ska tolka en text finns det tre huvudmetoder för att läsa och/eller tolka en 

text: sympatisk, objektiverande och symtomatisk läsning (Østbye, Knapskog, 

Helland & Larsen, 2004). Vår studie kommer använda sig av den sympatiska läsarten 

där vad som eftersöks är den innehållskapande personens intention. Denna läsart 
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menar att upphovsmannen eller kvinnan är central i analysen av och förståelsen för 

texten vilket passar denna studie då sociala medier öppnar upp för exempelvis så 

kallat användargenererat innehåll. Tematiken kommer att vara behjälplig när det 

gäller att kategorisera innehållet utefter vad varje text egentligen handlar om för att 

kunna komma fram till dominerande teman i det insamlade materialet. 

Kategoriseringen baseras på teorier och tidigare forskning.  

 

En textanalys passar detta arbete bäst då arbetet kommer att vara objektstyrt, det vill 

säga vara anpassat efter de texter vi ska analysera (Østbye, Knapskog, Helland & 

Larsen, 2004). Här finns det uppenbarligen en brist i den kvalitativa 

innehållsanalysen då forskaren kan ha en stor påverkan på det slutgiltiga 

analysresultatet. Eftersom att målet med denna uppsats inte är att komma fram till 

några konkreta framgångsrecept som är applicerbart på samtliga företag inom e-

handeln är denna ansats ändå att föredra. Trots detta passar den kvalitativa ansatsen 

bättre än en kvantitativ sådan då frågeställningen om vad för slags innehåll som 

genererar mest deltagande inte kan besvaras med en kvantifiering. Den kvalitativa 

innehållsanalysen har som mål att komma fram till modeller, beskrivningar och/eller 

kategorier som beskriver ett fenomen eller sammanhang vilket är grundtanken med 

denna uppsats. Därför har vi valt denna metod.  

 

4.3 Urval  
För att precisera undersökningen i denna uppsats har ett antal urval behövt göras. 

Det första urvalet rörde vilket företag denna studie skulle undersöka. Kriterierna var: 

ett företag som enbart är verksamt online (e-handelsbranschen) och som fokuserar 

på kläder och mode. Anledningen till att just Nelly.com blev valt som denna studies 

fokusområde var för att Nelly är en av de största onlinebutikerna för mode i norra 

Europa (Facebook, 2015). Nelly är även ett intressant företag att studera då deras 

främsta målgrupp är ungdomar som i stor utsträckning har anammat näthandeln och 

frekvent använder sig av sociala medier. De borde därför vara en bra målgrupp att 

försöka nå ut till och skapa relationer med genom sociala medier. Med över en 

miljard i taxerad försäljning under 2014 och en ökning på 18 % jämfört med 2013 

(Anderson, 2015) har Nelly uppenbarligen lyckats med sin marknadsföring och blir 

därför ett intressant studieobjekt.  

 

När valet att fokusera på Nelly hade gjorts var det dags att välja vilken sociala medier 

som studien skulle fokusera på. Nelly är verksam på flera plattformar så som 

Facebook, Instagram och YouTube för att nämna några, men efter att ha studerat 
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tidigare forskning och teorier beslutades det att Facebook var den plattform som 

passade denna studie bäst. Det är på Facebook som Nelly har flest följare (788 140 

följare när denna studie inleddes i november 2015) det är dessutom ett medium där 

det är enkelt att förmedla en variation av text, bild och video. Dock är den viktigaste 

faktorn för valet av denna plattform möjligheten för följarna att enkelt dela och 

sprida vidare företagets budskap genom ett enkelt knapptryck. Detta stämmer väl 

överens med teorin om CoRMs första C, connectivity: för att skapa nätverkskontakter 

måste det vara lätt för följarna att dela sidans innehåll med sina kontakter (Ang, 

2011). 

 

Det utvalda materialet från Nellys Facebook-sida kommer att bestå av inlägg från 

tidsperioden 1 juli till 31 oktober 2012 och 2015. Anledningen till att dessa år valdes 

är för att undersöka eventuella skillnader mellan två år. 2015 blev valt för att det var 

nyligen och 2012 valdes då vi ville se om det hade skett en förändring över tid. 

Tidsperioden blev vald då det var svårt att hitta exakt följarantal under vissa andra 

perioder men under den utvalda startmånaden 2012 hade Nelly själva publicerat 

information om dåvarande följarantal och därför hade vi en siffra att utgå ifrån och 

göra en jämförelse med. Det är inget taktiskt val att inte välja att undersöka 2013 

eller 2014 men då vi önskade en spridning på åren gjordes detta val.  

 

4.4 Datainsamling 
För att samla in vårt valda material kommer vi göra observationer under den utsatta 

tiden. Vi har valt att vara fullständiga observatörer och därför inte alls bidra med vårt 

deltagande (Østbye, Knapskog, Helland & Larsen, 2004) då vi inte vill påverka Nellys 

följare när de väljer att delta i kommunikationen på Facebook-sidan. Eftersom vi 

kommer sitta bakom en datorskärm kommer vi dessutom att vara dolt observerande 

(Østbye, Knapskog, Helland & Larsen, 2004).  Vi kommer därför inte bidra med 

gillningar, kommentarer eller delningar från våra privata konton under den perioden 

vi studerar Nellys Facebook-flöde. Denna insamlingsmetod är ett lämpligt val för 

denna studie då syftet är att observera vilken typ av inlägg som genererar mest 

deltagande på Nellys Facebook-sida från deras följare.  

 

Datainsamlingen inleddes med att systematiskt gå igenom månad för månad (från 1 

juli-31 oktober) och inlägg för inlägg under 2012 och 2015. Varje publicerat inlägg 

sparades genom att en skärmdump togs och sedan numrerades bilden. Datan fördes 

in i ett Excel-dokument som var uppdelat efter huvudkategorier och underkategorier. 

På varje inlägg räknades antal gillningar, kommentarer och delningar och dessa 
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siffror fördes sedan in i Excel-dokumentet. När all data var insamlad inleddes arbetet 

med att sammanställa materialet i tabeller och figurer. Median och genomsnittliga 

värden räknades ut. Dessa värden finns med som beskrivande statistik i uppsatsen. 

Efter detta analyserades det insamlade materialet utifrån de teoretiska begrepp och 

den analysmodell som presenteras i kapitel 3.4 Teoretiska begrepp och analysmodell. 

 

4.5 Analysmetod 
Analysen av det insamlade materialet kommer att ske utifrån de begrepp och den 

modell (se Figur 2) som presenterades i kapitel 3.4 och här nedanför. Det insamlade 

materialet kommer att delas upp i två steg utefter kategoriseringarna i 

analysmodellen. I ett första steg kommer materialet att delas upp i två kategorier: 

intrinsic och extrinsic. Efter denna uppdelning sker nästa steg av kategoriseringen 

med hjälp av följande kategorier: kändismedverkan, videor, länkar (hör till intrinsic) 

och pris, kampanjer, tävlingar (hör till extrinsic). Modellen hjälper till att strukturera 

upp materialet och att analysera det.  

 

Figur 2 

Kategorisering av analysmaterialet 

 
      Steg 1  Steg 2     Steg 3              Steg 4         Steg 5              Steg 6  

    Connectivity          Content creation    Conversation        ConnectivityCollaboration	  	   	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analysen kommer även ta hjälp av de fyra C:na som är en grundpelare inom 

Community relationship management theory, CoRM (Ang, 2011). Dessa ska hjälpa 

till att förklara varför resultatet ser ut som det gör. Genom att analysera materialet 

utifrån de fyra C:na kan det avgöras om denna teori går att applicera på det 

insamlade materialet från Nellys Facebook-sida och denna studie. Ytterligare tre 
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begrepp från Relationship management theory (Ledingham, 2003) kommer att 

avgöra om dessa är viktiga för att skapa och behålla en stark relation.  

 

De tre begreppen och det de ska hjälpa till med i studien är följande: 

 

Engagemang – Detta begrepp kommer att hjälpa studien genom att analysera om 

förtroende mellan företag och följare har en stor inverkan på de engagemang som 

följarna visar på Nellys sociala medier. 

 

Förtroende – Detta begrepp kommer att hjälpa studien genom att analysera huruvida 

förtroende är en faktor som kan påverka det engagemang som följarna visar på Nellys 

sociala medier. 

 

Förändrade förväntningar - Detta begrepp kommer att användas i denna studie för 

att analysera huruvida ett högt eller lågt engagemang bland ett företags följare kan 

variera beroende på det förtroende som finns mellan de två parterna och/eller hur 

bra företaget är på att möta nya förväntningar 
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5. Resultatredovisning  
Följande kapitel är indelat i två delar, först presenteras resultaten från den utvalda 

perioden 2012 i ett eget underkapitel och sedan samma period 2015. Varje nytt år 

inleds med en kort information om Nellys dåvarande företagsverksamhet för att om 

ge en bild av företagets dåvarande position. Kapitlet avslutas med en övergripande 

jämförelse av skillnader i resultaten mellan de två åren.  

 

Syftet med den här uppsatsen är alltså att undersöka vilket slags innehåll som 

genererar mest deltagande från följare på Nellys Facebook-sida och undersöka 

eventuella förändringar i deltagandet under fyra månader 2012 och 2015. Vidare 

ämnar denna uppsats att bidra med mer specifik information rörande vad för typ av 

innehåll som blir mest framgångsrikt hos Nellys följare samt att bidra till att fylla 

luckan som har uppstått i forskningen rörande relationsskapande i en onlinemiljö 

(Samanta, 2011). 

 

5.1 Nellys företagsverksamhet 2012  
Under 2012 var Nelly etablerat i Skandinavien, Finland, Tyskland, Österrike, 

Nederländerna och Storbritannien. Övriga EU-länder hade också möjlighet att 

beställa kläder via en nylanserad EU-site (Nelly.com, 2015). Trots att företaget 

drabbades hårt av leveransproblem till följd av en lagerflytt under 2012 kunde CDON 

Group AB (nuvarande Qliro Group AB) redovisa en försäljningstillväxt på nästan 22 

% (CDON Group AB, 2013). I början på juni 2012 uppnådde Nelly 300 000 följare på 

sin Facebook-sida (Nelly.com, 2012, 5 juli). 

 

5.1.1 Vad för slags innehåll genererar mest deltagande 2012?  
Mellan 1 juli och 31 oktober 2012 samlades det in totalt 117 inlägg på Nellys 

Facebook-sida. Majoriteten av dessa inlägg föll under huvudkategorin intrinsic (81 av 

117 inlägg). Den överlägset största underkategorin under denna period var länkar 

med 69 av 117 inlägg. Den största underkategorin inom kategorin extrinsic var 

kampanjer med 20 inlägg. De kategorier som representerades minst var videor och 

pris. I Figur 3 och 4 (se nedan) presenteras en översikt av hur många inlägg som föll 

inom respektive huvudkategori (intrinsic och extrinsic) samt en översikt av 

fördelningen av inlägg inom respektive underkategori (kändismedverkan, video, 

länkar, pris, kampanjer och tävlingar) under den valda perioden 2012.   
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Majoriteten av inläggen (81 av 117 stycken) föll inom kategorin intrinsic och 

underkategorin länkar hade flest inlägg av de inlägg som hör till under intrinsic-

kategorin (69 av 81 inlägg). I tabell 3 redovisas medianen per underkategori.  

 

Tabell 3  

Redovisning av medianen inom underkategorierna 2012 

 

Kategorier Gillningar Kommentarer Delningar 
Kändismedverkan 148,5 5 0,5 
Videor 95 13,5 10 
Länkar 284 8 2 
Pris 124 9 2 
Kampanjer 143,5 6,5 1 
Tävlingar 134 10 1 

 

Tabell 3 visar medianen av gillningar, kommentarer och delningar inom varje 

underkategori under 2012. Länkar är den kategori som visar sig ha flest gillningar 

och kategorin videor har både flest kommentarer och delningar. Dock fanns det bara 

två inlägg inom kategorin videor under denna period. Länkar är den kategori som 

representeras mest och visar också på det största deltagandet när det gäller antal 

gillningar.  

 

Figur 5 

Totala antalet gillningar i varje kategori 2012 
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Figur 5 visar att länkar är den kategori som har flest gillningar. Dock är länkar den 

största kategorin med flest inlägg under denna period och har därför många fler 

gillningar än kategorier som inte representeras lika ofta. Kategorin kändismedverkan 

får många gillningar trots att det endast finns 10 inlägg inom denna kategori. 

Exempel på ett kändismedverkan -inlägg kan vara att en känd person, så som en 

skådespelare eller bloggare, är delaktig i en kollektion som säljs på Nelly.com. Sett till 

minst antal gillningar i det totala får kategorin videor, med sina två inlägg, det minsta 

deltagandet. Kategorin pris, med 5 inlägg, visar då på ett större deltagande trots de få 

inläggen.  

 

För att få en överblick över inläggen med mest och minst gillningar har resultatet 

samlats i två topp fem-listor (för avbild av inlägg se Bilaga 1). I första topplistan visas 

de inlägg som har fått flest gillningar och dess respektive underkategori år 2012. Det 

var endast två kategorier som kom med: kändismedverkan och länkar. Båda dessa 

kategorier tillhör huvudkategorin intrinsic.  

 

 

 

 

I topp fem-listan nedan, med de kategorier som fick minst gillningar, är spridningen 

av kategorier större. Tre av dessa kategorier tillhör huvudkategorin extrinsic (pris, 

tävlingar och kampanjer). De andra två är länkar och faller under intrinsic-kategorin. 

Länkar finns med i båda topplistorna, detta kan bero på att det är den största och den 

bredaste kategorin.   

 

 

 

 

När man tittar närmare på totala antalet gillningar inom de två huvudkategorierna är 

spridningen väldigt stor. Inom huvudkategorin intrinsic var spridningsmåttet störst 

med en variationsbredd på 18 100 (11-18 111) i jämförelse med 1521 (15-1536) inom 

kategorin extrinsic.  

  

 

 

 

 

1. Kändismedverkan – 18 111 gillningar 
2. Länkar – 12 950 gillningar  
3. Kändismedverkan – 10 028 gillningar 
4. Länkar – 4242 gillningar 
5. Länkar – 3338 gillningar 

1. Länkar – 11 likes 
2. Pris – 15 likes 
3. Tävlingar– 16 likes 
4. Kampanjer – 19 likes 
5. Länkar – 24 likes  



 

	  
25	  

Figur 6 

Totala antalet kommentarer i varje kategori 2012 
 

 
 

Figur 6 visar återigen att kategorin länkar får ett stort deltagande, även när det gäller 

kommentarfälten. Överlag är deltagandet i kommentarer lågt med tanke på Nellys 

totala antal följare. Kändismedverkan hamnar på en andra plats trots sina 10 inlägg, 

och kampanjer som är den näst största kategorin (20 inlägg) hamnar på tredje plats. 

Den kategori som genererar minst kommentarer är videor, dock finns det endast två 

inlägg inom denna kategori.  

 

Figur 7 

Totala antalet delningar i varje kategori 2012 
 

 
 

De flesta av Nellys Facebook-följare visar deltagande genom att gilla inläggen. Att 

kommentera och dela är inte alls lika populärt. Figur 7 visar hur många delningar 

varje kategori har totalt. Återigen är det länkar som skapar mest deltagande och 

kändismedverkan hamnar på andra plats. Videor och pris är de kategorier som har 

minst antal delningar.  

 

5.2 Nellys företagsverksamhet 2015  
Fram tills 2015 hade Nelly hunnit etablera sig i Belgien och Polen och en ny 

internationell site som möjliggjorde för länder utanför EU att handla i deras e-butik 

hade lanserats (Nelly.com, 2015). I sin delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 

2015 redovisade Qliro Group AB tillväxtsiffror på 25 % för Nelly inom Norden och för 

första gången var Nelly e-handelskoncernens största företag rent omsättningsmässigt 

(Qliro Group, 2015). I mitten på november i år hade Nelly 790 00 följare på sin 

Facebook-sida.  
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5.2.1 Vad för slags innehåll genererar mest deltagande 2015? 
Initialt visar resultatet av studien att det är väldigt få människor som deltar och gillar 

de inlägg som Nelly.com publicerar på sin Facebook-sida under 2015. Av deras 

nästan 800 000 följare på Facebook deltar knappt en halv tusendels promille i de 

inlägg som publicerades på Facebook. Totalt samlades 74 stycken inlägg in under 

perioden 1 juli 2015 – 31 oktober 2015. I Figur 8 och 9 presenteras en översikt av hur 

många inlägg som föll inom respektive huvudkategori (intrinsic och extrinsic) samt 

en översikt av fördelningen av inlägg inom respektive underkategori 

(kändismedverkan, video, länkar, pris, kampanjer och tävlingar).  

 

     
 

 

 
 
 

 

Majoriteten av inläggen (44 av 74 stycken) föll inom kategorin intrinsic och 

underkategorin länkar hade flest inlägg av de inlägg som hör till intrinsic-kategorin. 

Kampanjer var den mest förekommande underkategorin inom extrinsic-kategorin 

med 26 av 30 inlägg.  Medianen inom intrinsic var 29,5 gillningar och 32 gillningar 

inom extrinsic. I tabell 4 redovisas medianen per underkategori.  

 

Tabell 4  

Redovisning av medianen inom underkategorierna 2015  

 

Kategorier Gillningar Kommentarer Delningar 
Kändismedverkan 43 2 0 
Videor 22 1 1 
Länkar 24,5 0 0 
Pris 74,5 11,5 0 
Kampanjer 32 2 0 
Tävlingar 0 0 0 
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Tabell 4 visar medianen av antal gillningar, kommentarer och delningar på kategori 

av inlägg. Resultaten visar att inlägg med fokus på pris får mycket gillningar och 

kommentarer, dock är det bara fyra inlägg av denna kategori under tidsperioden som 

vi har undersökt. Det fanns flest inlägg inom kategorierna länkar och kampanjer och 

de gav ett tämligen medelmåttigt deltagande. Inlägg med kändismedverkan hade ett 

relativt stort deltagande men det fanns bara nio inlägg inom denna kategori under 

undersökningsperioden.  

 

Figur 10 

Totala antalet gillningar i varje kategori 2015 
 

 
 

Figur 10 visar att kampanjer var den kategori som totalt sett fick flest gillningar. Dock 

föll majoriteten av de analyserade inläggen, drygt 35 % (26 av totalt 74 insamlade 

inlägg) inom kategorin kampanjer vilket också är en anledning till att det förekom 

fler gillningar inom denna kategori. Detta kan jämföras med de 9 inlägg (ca 12 %) 

som hamnade i kategorin kändismedverkan som hade totalt 793 gillningar, det vill 

säga cirka 88 gillningar i genomsnitt per inlägg inom denna kategori jämfört med 71 

gillningar i genomsnitt per inlägg inom kategorin kampanjer.  

 

För att få en överblick över inläggen med mest och minst gillningar har resultatet 

samlats i två topp fem-listor (för avbild av inlägg se Bilaga 2). I första topplistan, med 

inläggen med flest gillningar, kan man se att inlägg inom kategorin kampanjer har 

många gillningar. Dock är det en kategori med mer än dubbelt så många inlägg som 

både pris och kändismedverkan.  

 

 

 

 

Resultaten ovan visar att av de fem mest populära inläggen föll fyra av fem inlägg 

inom kategorin extrinsic med totalt 1294 gillningar jämfört med ett inlägg under 

kategorin intrinsic med 270 gillningar. Inlägg inom kategorin extrinsic ger generellt 
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alltså ett högre deltagande och mer respons från Nellys följare på Facebook trots att 

det publicerades fler inlägg med innehåll som faller under intrinsic-kategorin.  

 

I topplistan med minst antal gillningar dyker kategorin kampanjer upp igen. 

Tillsammans med länkar, som också är en kategori med många inlägg, och videor. 

Kampanjer har alltså en väldigt bred spridning av gillningar.  

 

 

 

Återigen visar resultaten att kategorin extrinsic är mest förekommande även bland de 

fem minst populära inläggen. När man ser till det totala antalet gillningar inom 

kategorin extrinsic är det en större spridning mellan minst och mest antalet 

gillningar (6-426 gillningar) än inom kategorin intrinsic (6-270). Störst 

spridningsmått har alltså kategorin extrinsic med en variationsbredd på 420 i 

jämförelse med 264 inom kategorin intrinsic.  

 

Figur 11 

Totala antalet kommentarer i varje kategori 2015 
 
 

 
Som resultaten i Figur 11 visar förekom det totalt sett mest kommentarer på inlägg 

inom kategorin pris. Inlägg inom denna kategori kan till exempel visa upp en typ av 

produkt med pris tydligt synligt i reklamen. De totalt 4 inlägg som föll inom 

kategorin pris fick 30 kommentarer och 134,5 gillningar per inlägg. Det är därför den 

mest framgångsrika kategorin när det gäller respons från följare både beträffande 

kommentarer och gillningar per inlägg. Kategorin kampanjer som var den näst 

populäraste underkategorin med 26 inlägg fick i genomsnitt 3,5 kommentarer och 71 

gillningar per inlägg. Även om underkategorin länkar var den vanligast 

förekommande med totalt 28 av 74 stycken inlägg, hade varje inlägg inom denna 

kategori i genomsnitt 0,8 kommentarer och 29 gillningar. Det visar att detta är en 

kategori som inte uppskattas särskilt mycket av Nellys följare. Resultaten visar även 
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att inlägg inom kategorin kändismedverkan i genomsnitt får ett högt antal gillningar 

(88 stycken) men ett fåtal kommentarer (4,5). Den minst populära kategorin vad 

gäller inlägg var videor med 1 kommentar och 29 gillningar i genomsnitt per inlägg. 

Dock fanns i det insamlade materialet på 74 stycken inlägg inga posts som föll inom 

kategorin tävlingar. Därför kan man inte svara på om detta är en populär kategori 

bland Nellys följare under 2015 eller inte.   

 

Figur 12 

Totala antalet delningar i varje kategori 2015 
 

 
 
Figur 12 visar att det inte är populärt att en av Nellys följare delar ett av företagets 

inlägg med sina egna vänner i sin Facebook-feed. I majoriteten av de fall där en 

följare har valt att dela ett inlägg på sin feed har det varit då denna person själv har 

något att göra med inlägget. Ett exempel på detta var när en fotograf som var med 

och gjorde ett jobb som Nelly promotade i sitt inlägg delade inlägget som Nelly lagt 

upp med sina egna vänner på sin Facebook-feed.   

 

5.3 Kan man se förändringar i deltagandet under 2012 och 2015?  
Antalet följare har mellan 2012 och 2015 ökat med 500 000, från dryga 300 000 till 

nästan 800 000, i skrivandets stund. Undersökningsperioden var densamma under 

de båda åren med start 1 juli och avslut vid 31 oktober. Totalt samlades 117 inlägg in 

under denna tidsperiod 2012 och 74 stycken inlägg under motsvarande period år 

2015, alltså en minskning med 43 inlägg från 2012 till 2015. Även deltagandet har 

minskat under samma period. Under 2012 var det genomsnittliga antalet gillningar 

per inlägg 736,5, antal kommentarer 31 stycken och antalet delningar 14 stycken per 

inlägg. Motsvarande siffror under 2015 var 57 gillningar, 13 kommentarer och 0,2 

delningar per inlägg. Under båda åren var huvudkategorin intrinsic den kategori som 

innehöll flest inlägg och underkategorin länkar var den mest förekommande 

kategorin under både 2012 och 2015. I Tabell 5 (se nedan) redovisas en 

sammanställning av totala antalet inlägg, gillningar, kommentarer och delningar 

under 2012 och 2015.  
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Tabell 5  

Det totala antal gillningar, kommentarer och delningar 2012 och 2015  

 

 

Tabellen visar att deltagandet har minskat betydligt. Vid en närmare granskning av 

innehållet visar det sig ha skett ett skifte från att inlägg inom intrinsic-kategorin har 

varit mest omtyckt och genererat mest deltagande under 2012 till att det under 2015 

är mer populärt med inlägg inom extrinsic-kategorin. Trots detta har Nelly valt att 

hålla fast vid sin linje om vad för slags innehåll de har valt att publicera på sin 

Facebook-sida. Majoriteten av publicerade inlägg har varit intrinsic-relaterat innehåll 

både under 2012 och 2015. 

 

 

 

 

 

  

Kategorier Intrinsic 2012 Extrinsic 2012 Intrinsic 2015 Extrinsic 2015 
Gillningar 75 597 10 580 1819 2431 
Kommentarer 2813 859 74 211 
Delningar 1225 430 13 3 
Totalt antal inlägg 81 36 44 30 
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6. Analys  
I följande kapitel kommer en analys av det insamlade materialet genomföras baserat 

på de metoder som beskrivs i kapitel 4. Metod och material. Analysen kommer att 

göras utifrån de teoretiska begrepp och den analysmodell (se Figur 2) som 

presenteras i kapitel 3.4 Teoretiska begrepp och analysmodell. Analysen kommer att 

visa om de teorier och den analysmodell som har konstruerats utifrån tidigare 

forskning och teorier är tillräcklig och applicerbar på ett företag inom e-

handelsbranschen idag. Analysresultaten kommer sedan att diskuteras i nästa kapitel 

utifrån studiens syfte och frågeställningar. Där kommer de slutgiltiga 

rekommendationerna för framtida forskning även att presenteras.  

 
6.1 Begreppsanalys 

Här under följer en analys av det insamlade materialet utifrån de tre begreppen 

engagemang, förtroende och förändrade förväntningar. Samtliga tre begrepp har 

hämtats från Relationship management theory.  

 

6.1.1 Engagemang 
Engagemang är viktigt för att skapa och underhålla en stark relation menar 

Ledingham (2003). Den här studien visar att antalet inlägg på Nellys Facebook-sida 

har minskat 2015 jämfört med samma period 2012 (117 inlägg 2012 mot 74 inlägg 

2015). Enligt Ledinghams resonemang skulle följarnas minskade deltagande och 

engagemang på Nellys Facebook-sida kunna ses som en direkt respons på att 

företagets engagemang har minskat. Engagemang är enligt Ledingham en av de 

viktigaste byggstenarna när det gäller att som företag skapa starka och trogna 

kundrelationer och bra PR. Utan engagemanget fallerar marknadsföringen och det 

blir svårt att skapa bra relationer med sina kunder (Ledingham 2003).  

 

Ledingham (2003) hävdar att relationer drivs av behov, vad man vill ha och vad man 

behöver, och att det är först när dessa behov uppfylls som engagemang skapas. Enligt 

Ledingham skulle därför det minskade engagemanget från 2012 till 2015 kunna bero 

på att Nelly inte längre uppfyller sina följares behov.  

 

En möjlig orsak till Nellys minskade engagemang och uppdaterande på Facebook 

skulle kunna vara av att följarnas engagemang har minskat då de har flyttat till andra 

sociala medier. Nellys minskade engagemang skulle då kunna ses som en direkt 

respons på detta. I takt med att följarna flyttar och engagerar sig mer på andra 

sociala medier har Nelly även valt att succesivt flytta över en del av sitt engagemang 



 

	  
32	  

till andra plattformar där de når ut till en mer engagerad målgrupp än på Facebook. 

Nelly har även ett Instagram-konto där företaget är kontinuerligt aktivt och dagligen 

gör uppdateringar som får mycket respons och deltagande.  

 

6.1.2 Förtroende 
Enligt Verma, Sharma och Sheth (2015) är förtroende och engagemang två begrepp 

som har en stark relation till varandra och som inte kan existera utan det andra. Utan 

förtroende kan man inte skapa engagemang bland sina följare och utan engagemang 

kan man inte skapa förtroende hos sina följare. Även om denna studie inte direkt 

mäter förtroendet mellan följarna och Nelly är det en viktig byggsten i den 

relationsskapande processen och avgörande för följarnas engagemang på deras 

sociala medier. En anledning till att engagemanget har minskat bland Nellys följare 

skulle kunna bero på att förtroendet för företaget har minskat då de inte längre 

uppfyller följarnas förväntningar och visar tillräckligt med engagemang gentemot 

sina följare (Verma, Sharma & Sheth, 2015). 

 

Enligt Verma, Sharma och Sheth (2015) är greppbara relationsfördelar som 

exempelvis rabatter och tävlingar en faktor som skapar förtroende och engagemang 

hos relationsparterna. Under den undersökta perioden 2012 hölls det totalt 11 

stycken tävlingar med priser och under samma period 2015 hölls inga tävlingar alls. 

Detta skulle enligt författarna kunna tolkas som en anledning till att förtroendet för 

Nelly har sjunkit då de inte längre erbjuder sina följare tillräckligt många greppbara 

relationsfördelar jämfört med tidigare.   

 

Enligt Ledingham (2003) är fokus på målgruppen viktigt. Om fokus läggs på andra 

parter eller på en för stor målgrupp kan det leda till att den ursprungliga målgruppen 

känner sig förbisedd och detta kan leda till minskat förtroende för företaget. Under 

2012 hittades ett par inlägg som enbart var riktade till män. Denna typ av inlägg fick i 

allmänhet väldigt liten respons och lågt deltagande. Det skulle enligt Ledingham 

kunna tolkas som att Nelly valde att fokusera fel och att det därför skapande mindre 

förtroende och engagemang hos den ursprungliga målgruppen. Detta skulle kunna 

vara en orsak till att företaget 2014 valde att lansera en egen site för män 

(NLYman.com) med egna konton på sociala medier. 

 

Trots det minskade engagemanget visar ändå resultaten i studien att antalet följare 

har ökat från 2012 till 2015. Med detta resultat i åtanke måste företagets kunder och 

följare ändå ha ett stort förtroende för Nelly även om de kanske inte aktivt visar det 
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på Nellys Facebook-sida. Ett tecken på detta är att Nelly de senaste åren enbart har 

redovisat positiva försäljningssiffror och ökat sin omsättning.  

 

6.1.3 Förändrade förväntningar 
Enligt Relationship management theory måste ett företag vara uppmärksamt i fall 

följarnas förväntningar förändras. Om detta är fallet måste företaget ta reda på vad 

de nya förväntningarna är och möta dem (Ledingham, 2003). Detta skulle enligt 

Ledingham kunna vara en anledning till att deltagandet på Nellys Facebook-sida har 

minskat från 2012 till 2015. Nelly har som redovisas i kapitel 5 inte anpassat det 

innehåll de publicerar utefter vad som får bäst och mest respons från följarna. 

Resultatet visar tydligt att det skett en stor förändring när det gäller vilket slags 

innehåll som genererar mest deltagande mellan 2012 och 2015. Under 2012 var det 

inlägg inom intrinsic-kategorin som skapade mest deltagande men under 2015 var 

det inlägg under extrinsic-kategorin som fick mest deltagande. Trots detta valde 

Nelly att hålla fast vid sin linje och publicerade under den utvalda perioden 2015 fler 

inlägg som hade intrinsic-relaterat innehåll. Detta skulle enligt Ledinghams teori om 

förändrade förväntningar kunna tolkas som att Nelly inte har varit uppmärksamma 

nog när det gäller vad deras följare vill ha och därför misslyckats med sin 

kommunikation med sina följare på Facebook.  

 

Enligt Ledingham (2003) ska man se på sin relation med sina kunder och följare som 

en cykel som ständigt förändras. I takt med att förhållandena förändras är det viktigt 

att som företag också våga förnyas för att kunna lyckas med sitt relationsskapande. 

En av de främsta anledningarna till att relationer förstörs är enligt författaren att de 

olika parterna har olika förväntningar på varandra (Ledingham, 2003). Detta skulle 

kunna vara orsaken till det kraftigt minskade deltagandet på Nellys Facebook-sida. 

 

De begrepp från Relationship management theory som användes för att analysera 

resultatet av det insamlade materialet var en bra grund att utgå från. Dock är det 

ibland svårt att särskilja dem då de är beroende av varandra och har samma mål: att 

uppnå en stark relation. Begreppen har visat sig vara viktiga att ha med i praktiken, 

inte bara som en teori för att uppnå önskvärd relation. Att endast använda ett av 

begreppen räcker inte, utan det är först när begreppen kombineras som de blir mest 

framgångsrika. Att strikt dela in materialet utefter dessa begrepp är inte nödvändigt 

för analysen i denna studie, utan det viktiga är att förklara att samtliga begrepp bör 

finnas med och komplettera varandra.   
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6.2 Analys utifrån modellen  
Enligt Ang (2011) är de fyra C:na (connectivity, content creation, conversation, 

collaboration) sammanbundna och beroende av varandra. Det betyder att om 

mängden content creation minskar så minskar även connectivity, conversation och 

collaboration automatiskt. Dock visar resultaten av studien att så inte är fallet. Trots 

minskningen av content creation och conversation på Nellys Facebook-sida har 

antalet följare, (det vill säga connectivity) ökat från 2012 till 2015. Även om Ang 

(2011) beskriver de fyra C:na som variabler som är beroende av varandra visar 

resultatet i denna studie att detta inte alltid stämmer.  

 

Det första och sista steget i analysmodellen (se Figur 2) connectivity, berör de 

kontaktmöjligheter som företaget har och skapar utifrån ett cykliskt perspektiv. De 

kontakter man har och skapar är en pågående process som innefattar att underhålla 

nuvarande följare samt skapa nya (Ang, 2011). Resultatet visar att antalet följare har 

ökat från 300 000 år 2012 till 800 000 år 2015 trots att deltagandet har minskat. Det 

är ett oväntat resultat då det enligt teorin om CoRM ska finnas ett samband mellan 

de fyra C:na och att de varierar i relation till varandra. Detta resultat visar att det i 

detta fall inte stämmer. Detta skulle exempelvis ha kunnat bero på att människor i 

dagens mediesamhälle väljer att observera och delta passivt mer än att gilla, dela, 

kommentera och aktivt delta. Precis som inom andra delar i medievärlden står en 

mindre andel av deltagarna för den största delen av det producerade innehållet 

(Heller-Baird & Parasnis, 2011).  

 

När det gäller det innehåll som företaget skapar och publicerar på sin Facebook-sida, 

steg två och tre i modellen: content creation, är det avgörande att skapa innehåll som 

intresserar och lockar följarna att delta. Den respons som följarna ger på företagets 

inlägg (content creation) är steg nummer 4 i modellen: conversations. 

Konversationen blir alltså den respons som följarna ger i form av gillningar, 

kommentarer och delningar. Enligt Ang (2011) kan man mäta hur framgångsrikt ett 

inlägg är genom att räkna gillningar, kommentarer och delningar. Här visar 

resultaten att vissa typer av inlägg är populärare än andra och att Nelly lägger upp en 

hel del inlägg som inte leder till särskilt mycket deltagande. Under 2012 genererade 

inlägg med länkar av olika slag mest deltagande och inom denna kategori var det 

även flest antal inlägg totalt som publicerades. Under 2015 var det priser som fick 

mest deltagande men trots detta publicerades det ytters få inlägg inom denna 

kategori. Enligt Ang skulle man därför kunna tolka det som att Nelly har misslyckats 

med att skapa och publicera sådant innehåll som lockar och intresserar sina följare. 
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Nelly lyckades dock något bättre under 2012 än vad de gjorde under samma period 

2015 när det gäller att skapa innehåll som lockar och intresserar sina följare. Även 

det totala antalet inlägg minskade från 2012 till 2015 (med totalt 117 stycken inlägg 

under 2012 på dryga 300 000 följare till 74 stycken inlägg på dryga 800 000 följare 

under 2015) som tidigare redogjorts för.  

 

Det fjärde och sista C:et (steg 5 i modellen): collaboration, berör det samarbete som 

skapas mellan företaget och följarna. Här har begreppen engagemang och förtroende 

en stor betydelse. Här bidrar följarna själva med innehåll till företagets sida genom 

att dela, kommentera och gilla inlägg samt genom att rekommendera företaget vidare 

till sina vänner med att exempelvis tagga en vän i ett inlägg. Enligt Ang (2011) är 

samarbetet en ständigt pågående process som man måste underhålla och inte ta för 

givet. Här visar resultatet av studien att samarbetet har lett till steg 6 i modellen: 

connectivity, genom att det har genererat fler följare under 2015 trots att 

engagemanget bland följarna har minskat. Det verkar alltså inte finnas något direkt 

samband mellan ett högt antal följare och ett högt deltagande, Nelly har många 

följare men det är enbart ett fåtal som engagerar sig aktivt på deras Facebook-sida.  

 

När det kommer till de två huvudkategorierna, intrinsic och extrinsic, visar resultatet 

att det har skett en förändring beträffande vilket innehåll som genererar mest 

deltagande. Enligt Lans, Bruggen, Eliashberg och Wierenga (2010) påverkas 

individen av både yttre (extrinsic) och inre (intrinsic) faktorer. Dock nämner 

författarna inget om att yttre och inre faktorer kan leda till olika mängder deltagande, 

leda till olika antal följare och mer eller mindre långvariga relationer. Under båda 

åren publicerades majoriteten av inlägg inom intrinsic-kategorin trots att det under 

2015 kom fram att inlägg som föll inom extrinsic-kategorin skapade ett större 

deltagande. Enligt Lans m.fl. (2010) skulle det kunna vara ett tecken på att det under 

2012 var viktigare för följarna att få känna sig som en del av en större samhörighet 

och att inlägg som berörde de mer personliga och inre faktorerna var mest omtyckta. 

Resultatet skulle även kunna tolkas som att yttre faktorer, exempelvis kampanjer och 

rabatter, är av större vikt för följarna 2015 än 2012.  

 

Den analysmodell som skapades inom ramen för detta arbete har gett en bra 

överblick av vad för slags innehåll som behövs för att skapa långvariga relationer och 

har varit till god hjälp i arbetet med att samla in all information. Dock upptäcktes 

flertalet brister i modellen när det kom till själva analysen. Även om modellen tydligt 

vilket innehåll som behövs för att påverka inre och yttre faktorer hos följarna, för att 
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underhålla och skapa nya relationer, säger modellen inget om hur mycket innehåll 

det behövs inom varje kategori eller om en kategori är mer eller mindre viktig. 

Modellen brister också inom underkategoriseringen då det ibland förekommer flera 

olika kategorier inom samma inlägg, exempelvis en video med en känd person. 

Modellen visar inte heller på något samband mellan huvudkategorierna.  

 

6.3 Övriga reflektioner rörande analysresultat 
En tydlig slutsats som kan dras efter analysen av det insamlade materialet är att 

deltagandet generellt har minskat på Nellys Facebook-sida från 2012 till 2015 trots 

att antalet följare har ökat. Denna studie har dock inte berört om det kan finnas 

andra faktorer som kan påverka minskningen av deltagandet bland följarna än Nellys 

eget engagemang eller antalet publicerade inlägg. En sådan orsak skulle exempelvis 

kunna vara att följarna flyttat till en annan sociala medier och att företaget har följt 

efter. Nelly har ett Instagram-konto där följarna visar ett mycket större deltagande än 

på Facebook. På Nellys senaste 10 inlägg fick inläggen i genomsnitt 2961 gillningar 

och 117 kommentarer vilket på Nellys totalt 262 000 följare motsvarar cirka 1 %. Det 

är en låg siffra som dock ändå är hög i jämförelse med deltagandet på Facebook. 

Även om Facebook ger Nelly en stor räckvidd är engagemanget större på Instagram.  

 

Det har vidare skett en ökning i följarantal från 2012 till 2015 trots att det 

publicerade innehållet och deltagandet har minskat. Detta är ett intressant resultat 

som i förhand inte hade förväntats då det visar att det finns många som väljer att 

följa Nelly på deras Facebook-sida men som trots allt inte deltar i det innehåll som 

företaget publicerar. Detta skulle också kunna vara en konsekvens av att det har 

tillkommit nya sociala medier som drar till sig många människor och därför stjäl 

uppmärksamheten från exempelvis Facebook. Marknadsföringen utvecklas och 

förändras ständigt och nya trender som påverkar hur företag kommunicerar med 

sina kunder dyker upp och förändrar vårt sätt att kommunicera. I takt med att nya 

plattformar lanseras och gamla förändras ändras också förutsättningarna för hur vi 

kommunicerar med varandra. Ett exempel på en ny trend som har dykt upp på 

sistone inom fältet för marknadsföring via sociala medier är Snapchat. Snapchat 

grundades 2011 och möjliggjorde för delande av så kallade ”selfies” (självporträtt) 

och korta videoklipp (som försvinner efter 10-20 sekunder) med sina vänner. 

Plattformen har utvecklats snabbt och används idag av många stora företag för att nå 

ut med budskap och erbjudanden till sina kunder. Minsker (2015) beskriver Snapchat 

som en mogen kanal för innehållsdelande för konsumenter och varumärken. 

Snapchat erbjuder företagen en möjlighet att skapa en känsla av en-mot-en 
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konversationer med sina följare och en högre känsla av engagemang mellan följare 

och företag. 

 

En annan möjlig orsak till det minskade deltagande från följarnas sida skulle kunna 

vara att folk idag är trötta på sociala medier och väljer att inte engagera sig på samma 

nivå som tidigare. Detta är något som Bright, Bardi-Kleiser och Landreth-Grau 

(2015) tar fasta på i sin artikel Too much Facebook? An exploratory examination of 

social media fatigue.  När en person väljer att ta avstånd från att delta på sociala 

medier på grund av det ökande informationsflödet, benämner författarna detta 

fenomen som social media fatigue.  

 

But while Facebook has grown in popularity over the years, it appears 

it may have reached its peak in terms of usage. There appears to be a 

usage-related phenomenon setting in among users of Facebook and 

other social media websites, which claims users are visiting social 

media sites less. (Bright, Bardi-Kleiser & Landreth-Grau, 2015, s.148) 

 

Detta skulle kunna vara en anledning till varför Nellys följare engagerar sig på deras 

Facebook-sida i en mindre utsträckning än tidigare år även om de fortfarande vill 

följa företaget på Facebook men då på sina egna villkor.   

 

6.4 Sammanfattning av analys 
Här nedan presenteras en sammanfattning av analysen i en tabell för att göra den 

tidigare redovisade analysen lättare att överskåda. Tabellen tar upp de mest centrala 

resultaten i analysen.  

 

Tabell 6 

Sammanfattning av analysresultat 

 
Teori Resultat 
Ledingham, 2003. 
Relationship 
management theory 

• Engagemang: det minskade engagemanget från följarnas sida är ett 
resultat av företagets minskade engagemang. 

• Förtroende: utan förtroende ingen relation. En anledning till det 
minskade förtroendet kan vara bristen på tävlingar och greppbara 
fördelar. 

• Förändrade förväntningar: Nelly har inte anpassat sina inlägg efter 
nya förväntningar. Det har skett en stor förändring i vad för slags 
innehåll som genererar mest deltagande mellan 2012 och 2015. 

Ang, 2011. 
Community relationship 
management theory 
(CoRM) 
 

• Connectivity: Trots att denna teori säger att dessa fyra C:n är 
beroende av varandra, har connectivity ökat medan de andra 
minskat. 

• Content creation: Vissa inlägg är populärare än andra, resultatet 
visar dock att Nelly håller fast vid de inlägg som tidigare varit 
populära.  
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• Conversation: I och med att Nelly håller fast vid de inlägg som inte 
längre är populära blir deltagandet mindre. 

• Collaboration: Detta samarbete är inget att ta för givet, vilket det 
ser ut som att Nelly gör.   

Lans, Bruggen, Eliashberg 
& Wierenga, 2010. 
Viral 
marknadsföringsteori 
 

• Intrinsic: 2012 var denna kategori viktigare för följarna. Det var 
viktigare att känna tillhörighet och en emotionell sammankoppling.  

• Extrinsic: 2015 var denna kategori viktigare för följarna. Inlägg 
som direkt eller indirekt påverkar följaren ekonomiskt var 
populära.  

Övriga reflektioner • Det minskade engagemanget kan bero på att Nellys följare har 
flyttats till andra sociala medier och företaget har därför flyttat 
efter.  

• Det minskade deltagandet trots det ökande följarantalet på Nellys 
Facebook-sida kan bero på att följarna har blivit utmattade av det 
stora informationsflödet i dagens mediesamhälle. De vill ta del av 
informationen men orkar inte ge respons på den. 
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7. Sammanfattning och slutsatser 
I följande kapitel redovisas de övergripande slutsatserna som har dragits efter 

resultat- och analysredovisningen samt studiens bidrag till forskningsfältet. Vidare 

förs en diskussion om studiens tillförlitlighet och metodiska val. Kapitlet avslutas 

med en presentation av förslag till framtida forskning.  

 

7.1 Slutsatser 
Efter att ha samlat in, redovisat och analyserat resultatet har fyra slutsatser dragits, 

varje slutsats presenteras först för sig självt och därefter följer en mer djupgående 

diskussion rörande varje slutsats.  

 

Efter att ha avslutat denna studie har följande slutsatser dragits: 

 

Inlägg som faller inom kategorin länkar är sådant innehåll som genererar mest 

deltagande bland Nellys följare under den valda tidsperioden 2012 och att inlägg 

som faller inom kategorin pris är sådant innehåll som genererar mest deltagande 

bland Nellys följare under samma tidsperiod 2015. 

  

Denna slutsats visar att det har skett en förändring när det gäller vad för slags 

innehåll som genererar mest deltagande bland Nellys följare på företagets Facebook-

sida. Slutsatsen visar alltså att det har skett en förändring när det gäller vad för slags 

innehåll som uppskattas mest bland Nellys följare på Facebook.  

 

Det har skett en minskning av engagemang, deltagande och publicerat innehåll 

från Nelly och deras följare under 2012 och 2015.  

 

Denna slutsats visar att begreppet engagemang är ett nyckelord när det gäller 

relationsskapande och att ett minskat engagemang hos Nelly har lett till ett minskat 

engagemang bland deras följare. Denna slutsats visar även att begreppen förändrade 

förväntningar och förtroende är viktiga när det gäller relationsskapande via sociala 

medier. Ett minskat engagemang från Nellys följare på deras Facebook-sida skulle 

kunna bero på att Nelly inte längre uppfyller de förväntningar som följarna har på 

dem som företag. Nellys minskade engagemang i form av färre publicerade inlägg 

skulle kunna härröras till att Nelly idag lägger mer energi på andra sociala medier 

alternativt att detta är en direkt respons på att följarnas engagemang har minskat 

från 2012 till 2015.  
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Antalet följare har ökat från 2012 till 2015 trots att engagemanget har minskat. 

 

Denna slutsats visar att teorin om CoRM inte går att applicera fullt ut på denna 

studie då resultatet visar att begreppet connectivity har ökat trots att det har skett en 

minskning av de tre andra C:na: content creation, conversations och collaboration. 

Trots detta visar resultatet att samtliga fyra begrepp är relevanta för 

relationsskapande via sociala medier trots att begreppen inte alltid förändras i 

relation till varandra.  

 

De ovan nämna slutsatserna är ett resultat som på förhand inte förväntades av oss 

som forskare. Resultaten indikerar att det idag är svårare att få folk på sociala medier 

att ge respons på det som ett företag gör och lägger upp. Detta ger en fingervisning 

till företag som är aktiva på sociala medier att det är oerhört viktigt att ständigt 

förnya sig och utveckla sin närvaro på sociala medier för att underhålla relationen till 

sina följare. Det gäller att uppfylla de förväntningar som följarna har på företaget i 

fråga samt att visa stort engagemang i sin närvaro och i sin dialog med kunderna för 

att förtjäna följarnas förtroende.  

 

Efter analysen av det insamlade materialet som har baserats på den analysmodell 

som uppförts utifrån tidigare forskning och aktuella teorier inom fältet har följande 

slutsats dragits:  

 

Den modell som använts i analysarbetet har visat sig vara ofullständig när det 

gäller att på ett djupare plan förklara de olika delarna i processen och de olika 

delarnas samband mellan varandra.  

 

Denna slutsats visar att den analysmodell (se Figur 2) som skapats utifrån tidigare 

forskning och teorier rörande innehåll som genererar deltagande och skapar hållbara 

relationer inte är tillräckligt utvecklad. Modellen saknar relativitet då den inte visar 

vilken mängd av en viss typ av inlägg som behövs för att skapa deltagande eller om 

det finns ett samband mellan intrinsic- och extrinsic-innehåll. Vidare förklarar inte 

heller modellen varför inlägg inom en viss kategori får mer respons än inlägg inom 

andra kategorier. Modellen visar inte heller att processen är föränderlig och att det 

vid ett tillfälle kan vara en viss mix av inlägg som leder till mest deltagande och som 

leder till långvariga relationer och att det vid ett annat tillfälle kan vara en annan mix 

av inlägg som är mest framgångsrika.  
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7.2 Presentation av ny analysmodell  
Som ovanstående slutsats presenterar har det under analysmomentet uppstått ett 

behov av att uppdatera och förnya den analysmodell (se Figur 2) som använts i 

analysen av denna studie. Under studiens analysdel har det framkommit resultat som 

analysmodellen inte har kunnat hjälpa till att besvara utan ytterligare teoretiskt stöd. 

Exempelvis saknas det ett relativt förhållningssätt till de kategorier av innehåll som 

publicerats och deras relation till varandra. För att framtida liknande studier inom 

samma område skall kunna bedrivas behövs en ny uppdaterad modell för att kunna 

komma fram till resultat som är mer precisa och förklarande.  

  
Här nedan presenteras en ny omarbetad version av den analysmodell som används 

som underlag för analysen. Den första modellen (se Figur 2) har utvecklats utifrån 

tidigare forskning och teorier inom området för relationsmarknadsföring via sociala 

medier. Den nya modellen har ändrats utefter de resultat och reflektioner som 

uppkommit i sambandet med insamling, redovisning och analys av materialet. Den 

första modellen visar inte att kategorierna går att kombinera eller att olika typer av 

inlägg kan få olika mycket deltagande. Den nya, utvecklade modellen visar på 

möjligheten till dessa kombinationer av kategorier och möjligheten till olika mycket 

deltagande. Denna utveckling av modellen har gjorts då det under analysdelen 

framkom att den inte förklarade att inlägg inom olika kategorier kan generera olika 

mycket deltagande.  

 

Figur 13 

Ny version av analysmodell 
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I den utvecklade analysmodellen (se Figur 13) har ett par nya element tillkommit och 

vissa har blivit borttagna. I analyskapitlet kan det utläsas att den tidigare 

analysmodellen (se Figur 2) inte är komplett och att inlägg i praktiken ibland faller 

under fler än en kategori. Därför lyfts nu denna nya analysmodell fram som ett 

relevant resultat av analysen. Det kan även förekomma en blandning av de två 

huvudkategorierna. Därför har faserna blandning av kategorierna, blandning 

mellan kategorierna och blandning i kategorierna tillkommit i den nya 

analysmodellen för att visa på att ytterligare underkategorier, som exempelvis videor 

med kändismedverkan, kan förkomma. Den tidigare analysmodellen visar inte heller 

på vilka kategorier som behövs för att få mest deltagande, utan bara att de kan få 

gillningar, kommentarer och delningar. I denna nya analysmodell har teorin 

utvidgats genom tillägget av antal gillningar, antal kommentarer och antal 

delningar. På så sätt visas att dessa variabler kan variera beroende på kategori. De 

fyra C:na har tagits bort då de inte fullt ut går att applicera på denna studie.  

 

Den nya analysmodellen har gjorts utifrån ett flödesschema för att visuellt illustrera 

den cykliska processen. Vad för slags innehåll som genererar mest deltagande 

varierar och ändras beroende på att följarnas förväntningar förändras. De pilar som 

lagts till finns också med för att påvisa att relationer skapas i processer med flera 

delsteg.  

 

Denna analysmodell har skapats för att utveckla den teoretiska ansats och kommer 

förhoppningsvis kunna ge ett mer specifikt resultat av liknande datainsamlingar i 

vidare forskning. Detta blir uppsatsens teoretiska bidrag till den framtida 

forskningen inom relationsmarknadsföring via sociala medier.  

 

7.3 Studiens bidrag  
Målet med studien har varit att bidra med mer information rörande innehåll som 

genererar deltagande på sociala medier. Som påpekas i kapitel 1.3 har det i den 

tidigare forskningen funnits en brist på studier som berör relationsskapande i en 

internetmiljö (Samanta, 2011) och som mer specifikt undersöker vad för innehåll som 

skapar mest deltagande. Inom detta område har studien bidragit med mer 

information och lagt en grund för vidare forskning om relationer mellan företag och 

följare på sociala medier. Även om det knappast går att generalisera utifrån ett 

företags verksamhet på sociala medier har studien ändå bidragit med en djupare 

förståelse om hur man som företag underhåller sina följare.  
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Resultaten visar att man måste se på relationsskapande via sociala medier som en 

pågående process som ständigt förändras och utvecklas. En viss typ av inlägg som 

lockar följare att delta år 2012 kanske inte alls är samma typ av inlägg som under 

2015 får flera tusentals gillningar, kommentarer och delningar. För att som företag 

ligga i framkant måste man kontinuerligt utvärdera och förbättra sina insatser på 

sociala medier. Det gäller att veta vad som uppskattas av sina följare och ge dem det 

som de vill ha för stunden för att i nästa moment ge dem något annat. 

 

I tidigare forskning har det bland annat dragits slutsatser som att kvaliteten på den 

sociala medier är viktig. Exempelvis hävdar Chou (2014) i sin artikel att en god 

relation på sociala medier har en positiv effekt på varumärkesvärdet. Vi menar att 

detta delvis stämmer men att det även är så att man ändå kan ha ett starkt varumärke 

och redovisa starka försäljningsresultat även om man kanske inte har en stark 

kontinuerlig relation med sina kunder på sociala medier. Nelly redovisade 

exempelvis en ökad försäljning på 18 % och drog totalt in över 1 miljard under 2014, 

har nästan 800 000 följare på Facebook och ändå är det knappt en tusendels 

promille av dessa följare som faktiskt engagerar sig och deltar på Nellys Facebook-

sida. I detta fall håller vi med författaren att det kan vara positivt för 

varumärkesbilden och att det kan leda till en ökad försäljning att ha en framgångsrik 

relation med sina kunder och följare på sociala medier men vi menar även, i motsats 

till författaren, att detta inte nödvändigtvis är ett måste för att lyckas.  

 

Att bidra med mer kunskap om vad för innehåll som genererar mer och vad som 

genererar mindre deltagande kan hjälpa företag inom e-handelsbranschen att 

utvärdera sina nuvarande insatser och utveckla nya strategier för att lyckas med 

relationsskapande via sociala medier. Tidigare forskning visar att det kan vara 

positivt för ett företag att vara aktiva på sociala medier om de hanterar dessa 

plattformar korrekt och därför kan det för vissa företag vara bra att kunna studera 

det innehåll som man själv publicerar på sociala medier för att se om dessa stämmer 

överens med vad ens följare vill ha och se på sociala medier. Utformandet av den nya 

utvecklade analysmodellen har därmed bidragit med att erbjuda nya verktyg för 

företag för att kunna utvärdera sina insatser och effekter på sociala medier.   

 

7.4 Förslag till framtida forskning 
Denna studie har bidragit med ytterligare information om vad för slags innehåll som 

genererar mest deltagande och har även bidragit till att ifrågasätta och 

problematisera rådande teorier och forskning på området. Undersökningen har visat 
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att det finns starka teorier och strategier inom området som kan vara värdefulla för 

ett företag att ha i åtanke men att allt ändå är relativt och att vad som är 

framgångsrikt kan skilja sig mellan företag. Därför anser vi att det behövs mer 

studier inom detta område för att kunna skapa en bred och stark teoretisk bas inom 

området för relationsmarknadsföring via sociala medier. Att göra en undersökning på 

enbart ett företag är inte tillräckligt för att generalisera, det krävs betydligt mycket 

mer material från flera olika företag för att man ska kunna generalisera och sätta upp 

framgångsfaktorer som kan fungera för mer än ett företag som ägnar sig åt 

relationsmarknadsföring via sociala medier inom en viss bransch.  

 

Under insamlingen av materialet till denna studie har vi upptäckt att det är väldigt 

många människor som väljer att följa Nelly på Facebook men som inte alls deltar på 

företagets Facebook-sida. Detta är något som vi lämnar vidare till framtida forskning 

att studera, det vill säga varför folk väljer att gilla och följa ett företag på sociala 

medier även om de inte alls är intresserade av att delta aktivt på sidorna. Finns det 

något slags intresse att följa och ta del av vad företaget gör och det innehåll som de 

publicerar även om man kanske inte gillar det företaget gör, eller kan det vara så att 

man helt enkelt inte vill eller orkar visa sitt gillande och engagemang på ett företags 

sociala medier även om man egentligen tycker att det är intressant?  
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8. Metoddiskussion  
Den metod som valdes för denna studie var en blandning av en kvalitativ och 

kvantitativ ansats med en övergripande hermeneutik vetenskapssyn. Den kvalitativa 

ansatsen har kommit till uttryck i uppsatsens analysmodeller och teoretiska begrepp. 

Det kvantitativa inslagen syns tydligt i de figurer och tabeller som redovisar siffror 

och statistisk. Den hermeneutiska vetenskapssynen återfinns främst i 

analysmomenten. I analysen har vi som forskare använt oss av våra egna 

erfarenheter inom området vilket exempelvis har lätt till idéer om vad som orsakat 

det minskade deltagandet på Nellys Facebook-sida. Man kan inte hävda att 

uppsatsens forskningsansats har varit rent induktiv eller deduktiv, det har snarare 

skett en växelverkan mellan de båda, en så kallad abduktiv ansats. De deduktiva 

delarna syns exempelvis i den ursprungsmodell som har skapats utifrån tidigare 

forskning och teorier och den nya modellen som har konstruerats är ett exempel på 

den induktiva ansatsen i arbetet.  

 

Den valda metoden har varit behjälplig när det gäller insamling och analys av 

materialet. De modeller och teoretiska begrepp som har använts har inte bara lett till 

siffror och statistik utan även gett djupare information om eventuella bakomliggande 

orsaker. Metoden har bidragit med teoretiska förklaringar till de siffror och den 

statistik som har redovisats.  

 

Den valda metoden har framgångsrikt hjälp till att besvara på frågeställningarna:  

• Vad för slags innehåll genererar mest deltagande? 

• Kan man se förändringar i deltagandet på Facebook under 2012 och 2015? 

 

Analysmodellen (se Figur 2) med dess kategorier har hjälpt till att besvara båda 

frågeställningarna genom att med hjälp av siffror och statistik visa vilken typ av 

innehåll som har skapat mest deltagande under 2012 och 2015. Vidare bidrog 

begreppen till att resultaten kunde analyseras på en djupare teoretisk nivå. De hjälpte 

även till att förklara siffror och statistik för att hitta eventuella bakomliggande 

orsaker till det minskade engagemanget och deltagandet bland Nellys följare.  

Den valda metoden har inte varit behjälplig med att ge förslag på eventuella orsaker 

till att deltagandet har minskat trots att följarantalet har ökat mellan 2012 och 2015. 

En brist med den använda metoden är avsaknaden av relativitet. Analysmodellen och 

begreppen som är tagna från aktuell forskning och teorier inom området gav ingen 

kunskap om i vilken mån de olika kategorierna är av olika vikt eller om vissa 
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kategorier kanske inte är nödvändiga för att skapa deltagande. Ett annat problem 

som uppstod under insamlingen av materialet var när ett inlägg skulle kunna hamna 

inom två eller fler kategorier, så kallad dubbelkategorisering. Här fick ett val göras 

som innebar att det huvudsakliga budskapet i varje inlägg blev prioriterat och att det 

var utifrån detta som en kategori valdes. Detta är något som hade behövts ses över 

innan framtida studier görs.  

 

Om undersökningen hade gjorts på nytt skulle den kunna omfatta samtliga år mellan 

2012 och 2015 för att undersöka om det hänt något speciellt under dessa år som kan 

föranlett det minskade deltagandet. I en ny undersökning skulle också en jämförelse 

mellan några olika sociala medier kunna ha gjorts för att hitta eventuella skillnader 

och spåra trender rörande följarnas användande och engagemang på de olika 

plattformarna. 

 

8.1 Studiens tillförlitlighet  
Syftet med den här studien är att undersöka vad för slags innehåll som genererar 

mest deltagande på Nellys Facebook-sida samt undersöka om det skett en förändring 

i deltagandet under 2012 och 2015. Det insamlade resultatet har sedan analyserats 

utifrån en analysmodell och ett par begrepp tagna från teorier och tidigare forskning 

inom området. Analysmodellen har varit ett viktigt verktyg som har hjälpt till att 

undersöka om det som tidigare forskning och teorier inom området säger om vad för 

innehåll som genererar mest deltagande har varit applicerbart på ett modernt företag 

inom e-handelsbranschen. Nedan följer en diskussion rörande studiens tillförlitlighet 

baserat på vår tolkningsförmåga samt teoretiska utgångspunkter.  

 

Vad som är viktigt att komma ihåg är att denna uppsats enbart berör Nelly som 

företag under en viss tidsperiod. Hade man gjort om denna undersökning på Nellys 

Facebook-sida under en annan period är det möjligt att det leder till ett helt annat 

resultat än vad som redovisats i denna uppsats. Det är även viktigt att precis som det 

står i kapitel 1.3 Bidrag, komma ihåg att målet med denna studie inte har varit att 

upprätta framgångsfaktorer som gäller för samtliga företag inom denna bransch. 

Uppsatsen redovisar enbart Nellys verksamhet på Facebook under en viss period och 

detta är viktigt att ha i åtanke när det gäller uppsatsens tillförlitlighet.  

 

Det är även viktigt att ha i åtanke att vi som forskare har använt oss av våra egna 

erfarenheter och upplevelser i tolkningen av resultatet vilket säkerligen har påverkat 

det resultat som har redovisats i denna uppsats. Detta är en del av den 
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hermeneutiska ansats som vi har valt att använda oss av i denna studie. Innan start 

ansåg vi det omöjligt att helt bortse från oss själva och vi anser även att detta har 

hjälpt oss att komma fram till de olika slutsatserna. Detta innebär att om studien 

hade gjorts om av någon annan hade den personen säkerligen kunnat presentera en 

annan analys med egna tolkningar gjorda utifrån det insamlade resultatet.  
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