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A lot of today’s marketing have moved to social media-platforms, especially Facebook. But 

how do companies use this media to communicate to their customers? And what does the 

customers who follow the companies on Facebook feel about the content being published?  

The purpose of this study is to get a better understanding on what two large companies, H&M 

and Spotify, publish on Facebook and to find out what their followers perception of the 

content is.  

The methods used are mixed methods, meaning a mix between qualitative and quantitative 

methods and a comparative analysis on the result from both methods. The qualitative methods 

are in the form of interviews with ten people, five that follows H&M and five that follow 

Spotify on Facebook. A content analysis is performed on all the content published by H&M 

and Spotify during a six month period, from 01-02-16 to 30-07-15.  

The study shows that both companies primarily used relationship marketing on their 

Facebook-pages by publishing mostly recommendations and information from either the 

music- or fashion market rather than their own products, and that these follower’s thought the 

content was diverse and relevant to them as a target audience.  

Keywords: Social media, Spotify, H&M, mixed method, phenomenography, content analysis, 
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Titel: Två sidor av sociala medier 

En kvantitativ och kvalitativ studie av hur två företag använder Facebook och vad ett urval 

följare tycker om innehållet.  

Författare: Elisabeth Hasselström & Jenny Pira 

Kurs: Tillämpad strategisk kommunikation     

Sociala medie-kanaler så som Facebook inkluderas allt mer inom dagens marknadsföring. 

Men hur använder företag detta medium för att kommunicera med sina kunder? Och vad 

tycker kunderna som följer företag på Facebook om innehållet?  

Syftet med denna studie är att få en större förståelse om vad två stora företag, H&M och 

Spotify, publicerar på Facebook och ta reda på vad deras följares uppfattning är kring 

innehållet.  

De metoder vi har använt oss av är mixed methods, som innebär en blandning av kvalitativa 

och kvantitativa metoder och en jämförande analys av resultatet från de båda. Den kvalitativa 

metoden är i intervjuform med tio personer; fem som följer H&M och fem som följer Spotify. 

En innehållsanalys gjordes på alla inlägg som H&M och Spotify publicerade mellan 01-02-16 

till 30-07-15.  

Resultatet av studien visade att de båda företagen främst arbetade med relationship marketing 

på deras Facebook-sidor genom att mest publicera rekommendationer och information om 

musik- och modebranschen, mer än deras egna produkter och tjänster. Intervjuerna visade att 

de undersökta följarna också fann detta innehåll varierat och relevant för dem som målgrupp.  

 

Nyckelord: Sociala medier, Spotify, H&M, mixed method, fenomenografi, innehållsanalys, 

relationship marketing, Facebook, varumärken, följare, kundbeteende, marknadsföring. 
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Inledning 

Sociala medier används i högre grad än någonsin tidigare av både privatpersoner och företag. 

Det har gått från att vara ett sätt för människor att hålla kontakt med varandra på till att bli en 

metropol för organisationer, föreningar och företag att nå ut och kommunicera med sina 

respektive målgrupper. Privatpersoner och organisationer både skapar och tar del av innehåll, 

och för en dialog om vad som blir viktigt och populärt på den virala arenan. I takt med att 

företag tar allt mer plats på Facebook frågor vi oss vad Facebook-användare har för 

uppfattning om det publicerade innehållet. 

 

För företagen är det viktigt att tillfredsställa sina kunder genom mer än bara produkten - de 

måste också kunna kommunicera sina värden och sin image på ett sätt som skapar positiva 

assossiationer och en trogen kund. Detta ger tyngd åt vad företaget kommunicerar utåt, på 

bland annat Facebook (Fahy & Jobber 2012). Samtidigt finns lite forskning på vad de reella 

kunderna, eller följarna, på sociala medier efterfrågar och hur de resonerar när de väljer att 

följa ett specifikt företag. 

 

Det finns flera teorier kring fenomen som popularitet och påverkan, där vissa forskare menar 

att det är kunder som skapar popularitet och påverkar företagen medan andra forskare menar 

på det motsatta. Enligt Jenkins delar konsumenter och producenten på makten om medierna 

tack vare Internet genom att de i högre utsträcktning samarbetar med varandra (Jenkins 2012). 

Pariser menar å andra sidan att makten centraliseras till ett fåtal grupper och personer som styr 

mediet som konsumenterna och producenterna är verksamma inom (Pariser 2011)  

 

Forskningsproblemet grundar sig sålunda i att mer och mer marknadsföring blir digital och 

utspelar sig på sociala medier, och det finns lite forskning i hur detta tas emot av 

konsumenterna. Genom denna uppsats hoppas vi få en djupare förståelse kring vad H&M:s 

och Spotify:s följare på Facebook tar del av för innehåll och hur de resonerar kring detta. Vi 

gör även en innehållsanalys för att granska vad företagen lägger upp för typ av innehåll. 
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1. Syfte och frågeställningar 

Vi söker med denna uppsats undersöka vad företagens följare får ta del av för innehåll på 

företagens Facebook-sidor, samt vad ett urval av dessa anser vara betydelsefullt innehåll. De 

företag som vi har tittat på är H&M och Spotify. Genom att undersöka detta kan vi se 

eventuella korrelationer mellan följarnas önskemål och företagens inlägg.  

 

För att besvara syftet utgår vi ifrån tre frågeställningar: 

 Vad publicerar företag på sina Facebook-sidor? 

 Varför följer ett urval av följarna och vad vill dessa ha av att de följer företaget? 

 Hur väl stämmer följarens efterfrågan ihop med företagens inlägg? 

Om vi svarar på dessa frågeställningar kommer vi att i högre grad förstå vad dessa företag 

publicerar på sina Facebook-sidor, vad ett urval av följare söker när de väljer att följa 

företagen, och hur väl företagen uppfyller dessa önskemål. 
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2. Tidigare forskning och teorier 

Följande avsnitt kommer att redovisa för den tidigare forskning och de teorier som vi anser 

relevanta och användbara i den kommande undersökningen och resultatdiskussionen.  

 

2.1 Tidigare forskning 

Asta Cepaites doktorsavhandling “Medieproducenter och mediekonsumenter i otakt?” är 

relevant tidigare forskning då den utforskar medieproducenters och mediekonsumenters 

inverkan på varandra i mediesamhället. (Cepaite 2006) Syftet med avhandlingen är att studera 

allmänhetens, utvalda annonsörers och utvalda medieföretags uppskattning av mediernas 

framtid. Studien är uppdelad i tre delmoment: Allmänhetens medieanvändning kring 

tidningar, som visade att allmänhetens varierande arbetsvillkor med stor sannolikhet påverkar 

människornas medieanvändning. Trots dessa skillnader så hävdar majoriteten att deras 

tidningsläsande inte förändrats under de gångna åren och med stor sannolikhet heller inte 

kommer att förändras i framtiden; annonsörernas beslut om reklaminvesteringar, som visade 

att det vanligaste annonsmediet i Östersund var de lokala tidningarna, som dock visat sig 

relativt känsliga för förändringar på annonsmarknaden. Dessutom är det oklart i vilken 

riktning tidningsannonseringen rör sig; och medieföretagens beslut om vilka medier som 

anses vara företagens huvudprodukt, som visade att medieföretagen bedömer sig själva som 

mer förändringsbenägna än sin kundkrets och sina anställda. Det var märkbart att de anställda 

på de tre undersökta medieföretagen var mest pessimistiskt inställda till dagstidningens 

framtida ställning på mediemarknaden. 

 

Asta Cepaites studie är relevant forskning av den anledningen att den tydligt visar att det finns 

en stor skillnad i hur mediekonsumenter uppfattar sin konsumtion mot för vad 

medieproducenterna uppfattar. Mediekonsumenten reflekterar inte tydligt över hur den 

konsumerar medierna, något som medieproducenterna och annonsörerna däremot ser i högre 

utsträckning och tvingas anpassa sig efter. 

 

Den studie vi gör är av liknande karaktär då vi söker få djupare förståelse för hur 

mediekonsumenter - eller följare - reflekterar över sitt medieanvändande och parallellt studera 

vad våra medieproducenter - eller företag - väljer att publicera, och huruvida dessa 

reflektioner och beteenden är förenliga och korrelerar med varandra.  
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Taylor Michelle Smith skrev en masteruppsats med syfte att informera om företags 

marknadsåtgärder (Smith 2014). Uppsatsens analys bestod av fem frågor:  

 Konsumenters uppfattning kring marknadsföring på sociala medier 

 Vilket innehåll konsumenter förväntar sig att se på sociala medier  

 Varumärkespopularitet  

 Vilket socialt medie som föredras  

 Trovärdigheten kring varumärken och andra följare.  

 

Det Smith kom fram till genom att studera dessa frågeställningar var att varumärken aktivt 

måste engagera konsumenter via sociala medier för att kunna klara sig i en konkurrenskraftig 

marknad. Vi har utgått från liknande frågor i våra intervjuer, vilket är varför vi har valt att 

inkludera Smiths resultat i vår diskussion för att se likheter och skillnader. 

 

2.2 Teorier och begreppsapparat  

Det är främst tre kategorier av teori vi valt att se närmare på som berör de olika infallsvinklar, 

eller frågeställningarna, vi har granskat. 

 Från företagets sida ser vi närmare på marknadsföring i sociala medier 

 Ur kundens perspektiv ser vi närmare på kunder i sociala medier 

 I samspelet mellan följarens och företagets makt ser vi till makten över innehållet 

För att bättre förstå dessa tre teman förklarar vi först vad begreppen marknadsföring, Sociala 

medier och Facebook innebär så att följande teorier och forskning kan förstås utifrån 

forskningsområdet. 

 

2.2.1 Marknadsföring  

Marknadsföring kan beskrivas som ett sätt för företag att nå sina mål genom att möta och 

överträffa kunders önskemål och behov. Det centrala för företagets aktiviteter är då att 

tillfredsställa kunden genom mer än endast varan, då företaget söker erbjuda kunden mervärde 

som överträffar den fysiska produkten. Marknadsföring som koncept fokuserar på 

varumärkets värde snarare än produkten i sig. (Fahy & Jobber 2012) Marknadsföring är starkt 

förknippat med begreppen varumärke, som kan beskrivas som den samling egenskaper som 

skiljer en produkt från en annan och image, som kan beskrivas som den identitet som 

varumärket ger uttryck för (Fahy & Jobber 2012).  
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Debora Lee beskriver marknadsföring som en slags kommunikationskanal som sammanlänkar 

en produkt eller tjänst med dess målgrupp, snarare än att enbart försäljning. (Lee 2013) Man 

skulle i ljuset av detta kunna förstå marknadsföring som ett sätt att tala om produkten på ett 

språk som förstås av ett marknadssegment och som tilltalar målgruppen.  

 

För att studera företagen H&M:s och Spotify:s marknadsföring har vi tittat närmare på 

innehållet på deras Facebook-flöden. 

 

2.2.2 Sociala medier  

Sociala medier är ett samlingsnamn för de kommunikationskanaler som digitalt tillåter 

användarna att kommunicera direkt med varandra. Med en kombination av teknik, interaktion 

och innehåll kan sociala medier användas för socialt umgänge, nyhetsförmedling, reklam, 

kulturutbyte och underhållning. (Bergström Carlsson 2015) 

 

Carlsson (2009) menar att sociala medier inte fullt ut kan ersätta ett företags ordinarie 

marknadsföring. Det har dock kommit att bli grundläggande att kommunikationen i sociala 

medier ska fungera med företagets övriga marknadskommunikation. Experter menar att de 

sociala medierna kan fungera som ett medel för att skapa långsiktiga kundrelationer och 

verktyg för varumärkesbyggande (Carlsson 2009).  

 

2.2.3 Facebook 

Facebook är idag en av de största sociala medierna i världen. Vad som började som ett 

nätverk för collage-studenter i USA är idag ett medie som i mars 2013 hade över 1,1 miljarder 

aktiva användare i månaden världen över (Facebook 2016). Enligt Zarrella och Zarrella 

(2011) har Facebook-användare i genomsnitt 130 vänner och följer runt 80 företagssidor, 

grupper och event. Det är ett medie som växt sig stark i alla demografiska, socioekonomiska 

och psykografiska grupper, vilket innebär att många marknadssegment går att finna och 

kommunicera med genom mediet. Användare publicerar frivilligt personlig information som 

företag kan ta del av, vilket gör Facebook till en värdefull plats för informationssamling och 

marknadsföring. (Zarrella & Zarrella 2011) 
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Det är kan vara gynnsamt för företag att ha egna Facebook-sidor då det visat sig att de som är 

involverade på företagets plattform blir mer känslomässigt investerade i varumärket och 

därigenom blir mer lojala kunder (McAlexander, Schouten & Koenig 2002). Ett företags fan-

sida kan underlätta skapandet och bibehållandet av relationen mellan företag och konsument. 

Gensler et al. (2013) menar exempelvis att “User generated content”- sidor som Facebook kan 

vara effektiva kanalerna för varumärken att föra dialog och upprätthålla direkt 

kommunikation med konsumenterna. Detta kan göras genom att erbjuda betydelsefullt 

innehåll och uppmärksamma följarnas inlägg eller svara på kommentarer. Det har också visat 

sig att konsumenterna känner sig mer engagerade med företag och organisationer när de har 

möjlighet att lämna synpunkter och får gensvar, och sociala medier som Facebook erbjuder 

detta och kan fungera som en kanal mellan kunder och företag. (Mangold & Faulds 2009; 

Smith A.N. et al 2012) När företag erbjuder en kanal att föra dialog med sina kunder utöver 

de relationship marketing.  

 

Relationship marketing (RM) är en strategi som används för att utveckla förhållanden som 

skapar en trogen kundbas, och används flitigt i sociala medier. Det tjänar företaget i mån om 

återvändande kunder och är billigare än att locka nya. (Fahy & Jobber 2012) Kontroll är en 

viktig faktor inom RM. Kunder kan tack vare Internet ta kontroll över sitt eget värde som 

potentiella kunder. De kan bland annat posta inlägg och kommentera om varumärket och har 

större möjlighet att söka information och finna alternativ tack vare Internet. (Hagel & 

Armstrong 1997; Fahy & Jobber 2012) Fahy och Jobber nämner även engagemang som en 

faktor, och utveckling av idéer enligt konsumenternas villkor för att försäkra sig om deras 

deltagande. Slutligen uppger de förtroende som en avgörande faktor för deltagandet (Fahy & 

Jobber 2012), som bidrar till lyckad RM. Enligt Anders Svensson (2013) är många övertygade 

om att sociala medier bör användas i marknadsföring, men att flera inte vet hur det ska 

användas, vilket i sin tur kan innebära att RM blir allt viktigare för att värna om varumärket 

och relationen mellan kund och företag. 

 

En faktor som påverkar framgången av ett företags relationship marketing är företagets 

varumärke, något som enligt en del forskare gynnar både företagsägare och konsument av 

olika anledningar. Melin (1999) samt Fahy & Jobber (2012) är några av dem som menar att 

ett varumärke för ägaren bland annat kan innebära en riskreducering då ett gott rykte gör det 
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säkrare att introducera en ny produkt på marknaden. Denna säkerhet innebär också något 

positivt för konsumenten, då igenkänning ger en trygghet. På så sätt införlivas potential till 

mervärde och tillfredsställda förväntningar med den produkten. Varumärket blir på så sätt en 

bärare av information gällande exempelvis vilken målgrupp som produkten riktar sig mot, 

pris, kvalité etc. som agerar positionerande på marknaden och generar positiva associationer 

till omgivningen. Varumärket bär alltså inte bara praktisk information av vad konsumenten 

kan förvänta av företaget, utan en image som kan bidra till att förbättra kundens självkänsla. 

Varumärket har således ett symboliskt värde för konsumenten som betyder mer än den fysiska 

produkten, och bidrar till att bygga en positiv relation mellan företag och konsument (Melin 

1999; Fahy & Jobber 2012)  

 

Det finns även kritiska studier på relationen mellan varumärke och konsumenterna. Anders 

Bengtssons forskning (2003) undersökte detta och menar att: 

 

        “The unwillingness to accept commitment as a concept related to brands may have 

something do with the absence of a relationship to a human being who represents the brand.” 

 

Han poängterar alltså att bristen på “mänsklighet” står i vägen för att en framgångsrik 

relationship marketing kan utvecklas effektivt. Denna kritik skrevs 2003, en tid innan de 

sociala medierna tagit den plats i vardagen som den har idag och marknadsföringen där ser ut 

som den gör. I sociala medier kan varumärket framträda som en avsändare i kommunikation - 

antingen genom innehållet de publicerar, den mänskliga ton som förs, de uppmaningar som 

profilen ger och de kommentarer som besvaras och visa varumärkets “person”. Med dagens 

medier kan företag och konsument utöva tvåvägskommunikation, eller dialog, på ett sätt som 

de traditionella etermedierna inte kunnat erbjuda. Detta bygger relationer som kan uppfattas 

som något humanistisk och kan skapa en mer personlig relation, och en ny form av 

relationship marketing. 

 

van Dijck påpekar dock att sociala medier inte gör alla konsumenter till aktiva användare. 

Hon menar att konceptet medie-användare är skapat av medieföretaget och används för att 

maskera den exploateringen som sker på sociala medier, där en stor del av användarna är 

relativt passiva. Sociala medier har snarare skapat ett konstruerat samhälle baserat både av 
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mänskliga aktörer och algoritmer (van Dijck 2013). Företaget vinner enligt detta synsätt på att 

ha både aktiva som passiva användande då det är mängden av följare avgör en sidas värde. 

Företag kan å andra sidan ha ett stort antal följare i sociala medier, men Tedjamulia, Dean, 

Olsen och Albrecht (2005) menar ändå att ett tillräckligt stort antal aktiva användare är en 

förutsättning:   

 

         “If there are too few contributors, there will not be sufficient interaction to maintain the 

interest of the community members”.  

 

Detta kan bland annat provoceras fram genom att sidskaparen uppmuntrar bidragande 

medlemmar med hjälp av exempelvis svar på kommentarer, gåvor med mera. (Tedjamulia, 

Dean, Olsen & Albrecht 2005:3) 

 

Vi har i denna studie valt att undersöka följarnas upplevelser av företagets kommunikation 

utåt och med dem: Den uppfattning som företagen, och i synnerhet varumärket, skapar hos 

den specifika följaren i sociala medier, vad innehållet innebär för följarna, om de känner att 

företaget förstår målgruppen, om följarna gillar och kommenterar innehåll etc. Allt detta 

bidrar till en relation mellan följare och företag, och är därför en form av relationship 

marketing som är relevant att diskutera. 

 

2.2.4 Kundkännedom i sociala medier  

Fahy och Jobber (2012) nämner fem frågor som de tycker att producenter bör beakta när de 

försöker förstå kunders beteende: Vem är viktigast i köpsbeslut, Hur handlar hen, Vad är hens 

köpskriterier, Var handlar hen och När handlar hen. 

 

Vem konsumenten är och vilken roll den har kommer att spela in på hur pass köpsbenägen 

den potentiella kunden är. Olika roller kan vara sådant som initiativtagare, beslutstagare, 

användare, påverkare eller den som genomför köpet. Konsumenten kan innefatta flera av 

dessa kriterier Hur de köper involverar sådant som vana, impulsivitet, långsiktig 

problemhantering eller kortsiktig problemhantering. Konsumentens köpbeteende kan vara 

rutinartat eller varierande. (Fahy & Jobber 2012) 
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Om producenterna vet hur konsumenterna resonerar när de handlar och vilka faktorer som 

ligger bakom dessa resonemang kommer det att hjälpa dem att skapa tillfredsställelse för 

konsumenterna. De kriterier för vad konsumenten köper är bland annat sådant som personliga 

intressen och varumärke. När en kund bestämmer vilket varumärke de vill ha är det vissa 

kriterier som varumärket måste uppfylla. Det kan bland annat vara vilken känsla varumärket 

skapar, kundens personlighet och hur märket påverkar konsumentens personliga stil. (Fahy & 

Jobber 2012) Företag kan via sociala medier få information om sina kunders intressen och 

beteenden, lika väl som konsumenten eller följaren får i sin tur känsla för varumärket (Fuchs 

2013).  

 

Vikten av att förstå kundbeteende har således betydelse för marknadsföringsbeslut, och vi har 

i den här uppsatsen granskat hur pass väl intervjupersonerna i våra intervjuer tycker att 

företagen förstår och anpassar sig efter dem som målgrupp, vilken typ av innehåll de 

uppskattar och det intryck som företaget ger enligt intervjupersonerna. 

 

2.2.5 Interaktivitet 

Tidigare forskning inom konsumentbeteende har visat att köpbeslut kan påverkas av både 

tidigare erfarenheter och den omgivande miljön så som familj, vänner, säljare, reklam, TV 

och rekommendationer eller kommentarer från andra med mera. Numera så återfinns många 

av konsumenterna även på sociala medier, vilket också påverkar deras köpbeteende (Fahy & 

Jobber 2012; Kimmel 2012), då de bland annat erbjuds möjligheten att interagera med andra 

och gå med virtuella gemenskaper baserat på likartade intressen och åsikter (Heinrichs, Lim 

& Lim 2011).  

 

Internet idag är mer än en källa för information, utan fungerar även som ett verktyg för 

interaktion och används för att dela och utbyta innehåll, åsikter och andra former av 

information. Det innebär i sin tur att konsumenters beteende kan påverkas ytterligare i och 

med att de kan interagera med varandra. (Heinrichs, et al 2011) Det blir därigenom även ett 

verktyg för företag på sociala medier att sprida information, åsikter och influenser bland sina 

medlemmar, i exempelvis fan-grupper och sidor. Sociala medier som bland annat Facebook är 

ett värdefullt verktyg för marknadskommunikation, kommunikationskanal för kunder och som 

informationskälla för produkter och tjänster (Fahy & Jobber 2012).  
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Sociala nätverk har enligt studier blivit mer trovärdiga och relevanta som informationskälla än 

direkt information från företag, och är en av anledningarna till att konsumenter idag 

undersöker produkter och företag på sociala medier (OTX 2008). Konsumenterna 

kommunicerar och söker rekommendationer från varandra om olika produkter och tjänster, 

och den virtuella gemenskapen har således inverkan på konsumenternas köpbeslut. 

 

Omgivningen spelar således stor roll i hur människor väljer att konsumera, och påverkas i 

allra högsta grad av sociala medier, som idag utgör informationskälla och mötesplats 

konsumenter emellan. Det är redan känt att vi påverkas av normer och åsikter hos andra 

individer i de grupper vi tillhör. Enligt en studie av OTX (Online Testing eXchange) på 

uppdrag av DEI Worldwide (2008) visade bland annat att olika sociala medienätverk blivit 

källor av information, och konsumenter förlitar sig på dem i i hög grad. Studien bekräftade 

också att omkring 60 procent av de 500 undersökta konsumenterna tar del av 

rekommendationer från andra konsumenter online, så kallad word-of-mouth, och ser den som 

värdefull, pålitlig och påverkas av den. Det innebär att sociala medier idag är kraftfulla och 

värdefulla, och skulle kunna påverka köpbeslut. Företagen som deltar i sociala nätverk har 

därmed också större möjlighet att påverka konsumenternas köpbeslut. Det har visat sig att 

konsumenter gärna vidarebefordrar informationen som de fått, bland annat om och av olika 

typer av företag, produkter eller tjänster, och konsumenterna som sökt information via sociala 

medier delar den också i högre grad med andra. De uppskattar att kunna kommunicera med 

varumärkesrepresentanter och kommer troligen att påverkas av den genom att exempelvis 

köpa produkter av företaget. (OTX 2008) Sociala medier har utifrån detta stor påverkan över 

individers köpbeteende och påverkas av flera aktörer, både från andra individer, grupper och 

aktiva företag.  

 

I vår uppsats är sociala mediers inverkan över kunders beteende en relevant ingångspunkt då 

våra studieobjekt tar plats i sociala medier, och det är relevant att diskutera hur individer och 

grupper påverkas av mediets sociala utformning och varumärkenas närvaro.  
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2.2.4 Makten över innehållet på sociala medier  

Lars Nord (2012) menar att på grund av den medieexpansion som skett på senare tid har 

innehåll “sensationaliserats” och tillspetsas för att tilltala en tänkt publik. Flera 

marknadsorienterade företag arbetar flitigt med utnyttjande av publikundersökningar och 

föreställningar om publikens preferenser och formar sitt utbud utifrån det. Tillkomsten av en 

ny mediemarknad har även inneburit en medieanpassning med en innehållsmässig 

segmentering. Med det menas att mediebolag har börjat målgruppsanpassa genom att satsa 

mindre på det allmänna utbudet och fokusera mer på en tilltänkt publik med särskilda 

intressen. Det innebär att medieanvändningen idag har skapat fler undergrupper som företag 

måste identifiera och skapa relation med.  

 

Att hitta rätt kunder är också något Fiske pratar om i “The Popular Economy” då han att 

“folket”, eller konsumenter, är ett mångfaldigt och konstant skiftande koncept, och en 

variation av sociala grupper som antingen anpassar sig till- eller motsätter sig den dominanta 

normen. “Folket” är varken ett gemensamt eller stabilt koncept, utan ett vars term är i ständig 

förändring. Han menar att benämningen folket är sociala grupper som är relativt maktlösa och 

ofta konsumenter, men som oftast inte beter sig så. De har egna kulturella former och 

intressen som skiljer sig från producenternas. Han menar då att för att något ska bli populärt 

måste en produkt bemöta de olika intressena som de sociala grupperna har och samtidigt möta 

producenternas intresse, det vill säga att konsumenter och producenter måste möta varandra i 

mitten. (Fiske 2009) Detta kan ligga till grund varför annonsörer spenderar tid och pengar på 

att hitta de sociala grupper som kan attraheras av de producenterna erbjuder. I Fiskes teori om 

“Consumer Resistance” menar han att konsumenter på så sätt bidrar till att skapa den populära 

kulturen då de bestämmer vad som ska bli populärt (Laughey 2007). Fiske skrev sina teorier 

under 80-talet, det vill säga långt innan sociala medier blev det världsfenomen som det är 

idag. En teoretiker som byggt på en del av Fiskes resonemang är Henry Jenkins som talar om 

konvergenskultur - när gamla och nya medier kolliderar. Han för ett resonemang som liknar 

det av Fiske när Jenkins menar att mediekonsumenternas och medieproducenternas makt 

interagerar med varandra (Jenkins 2012). Det kan då tolkas som att han i likhet med Fiske 

tillskriver konsumenterna mer makt och att konsument och producent hjälper till att skapa 

medieutbudet på ett mer balanserat sätt (Jenkins 2012). 
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Eli Pariser har en annan syn på detta då han påpekar att dataprogram och algoritmer styr mer 

och mer av innehållet på Internet och på sidor som Facebook, där en stor del av 

organisationers marknadsföring pågår. I sin bok The Filter Bubble (2011) beskriver Pariser 

hur producering och distribuering snart är nästan helt kostnadsfri då fler och fler mänskliga 

redaktörer blir ersatta av programvara. Han går vidare med att säga att Internet, som till en 

början var tänkt att vara en folkstyrd demokratiskt plattform, idag styrs mer och mer av 

maskiner (Pariser 2011). Han beskriver exempelvis hur Google News introducerade en ny 

variant av deras sökmotor 2010 som skulle anpassa sökningar utifrån personliga preferenser. 

Det innebär att användare får olika sökträffar baserat på tidigare sökningar och popularitet av 

sökträffen (Pariser 2011). Vilken information en får tillgång till är på så sätt redan förbestämt 

genom en manipulation av flöde och kontext. Det, menar Pariser, leder till att istället för att 

decentralisera makt blir Internet en plattform där vissa företag, grupper och personer får 

koncentrerad makt (Pariser 2011). 

 

Ett stort antal följare kan också få företaget att verka etablerat och populärt. Detta har lett till 

att vissa företag - för att att attrahera följare - har valt att köpa följare, kallat Fanboosting. 

Organisationer med följare världen över kan då å företagets vägnar skicka en inbjudan till alla 

sina följare att gilla det företaget. De kan också köpa falska följare som är styrda av datorer. 

Det Fanboosting ska åstadkomma är kort sagt att skapa en illusion av popularitet vilket många 

följare kan ge. (Svensson 2013) 

 

Detta visar att det inte alltid är mänskliga personer som producerar Internet och att det kan 

vara mindre demokratiskt än vad det framstår. Varpå Fiske menade på 1980-talet att 

mediekonsumenterna har stor makt för vad som bli populärt, så menar Parisers att publiken är 

irrelevant (Fiske 2009; Pariser 2011). 

 

Slutligen ponerar Gensler et. alt. (2013) att företag på sociala medier kan ta till tre olika 

strategier som antingen ger makten åt konsumenten, företaget eller skapar ett samarbete dem 

emellan. Företagen kan sträva efter att uppnå minsta möjliga motstånd genom att lystra till 

konsumenternas krav. De kan också söka djup förståelse för den digitala plattformen och 

därigenom anpassa varumärkets funktioner för att obemärkt passa in; eller så kan de 

eftersträva balans och få konsumenterna att gynna varumärket genom att skapa strategier som 
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inkluderar och aktiverar användarna att vara delaktiga genom sina sociala medier. (Gensler, 

Völckner, Liu-Thompkins & Wiertz 2013) Genom vår innehållsanalys av företagen H&M och 

Spotify har vi försökt urskilja om företagen agerar passivt i sitt innehåll, gör som användarna 

vill eller om de uppmuntrar aktiva följare som kommenterar och skapar innehåll som gynnar 

varumärket utåt. 

 

3. Material och metod 

I det här kapitlet kommer vi först beröra material och urval, för att sedan förklara vilka 

metoder som har använts. 

 

3.1 Material 

Spotify är ett företag vars tjänst erbjuder sina kunder att lyssna på musik eller se videoklipp 

på mottagarens egen enhet samtidigt som den överförs direkt genom ett nätverk. Tjänsten kan 

laddas ner som ett program, mobilapplikation eller användas online. Företaget är svenskt men 

tjänsten används av kunder världen över och har omkring 9 100 000 följare på Facebook 

(Facebook 2016).  

 

H&M är ursprungligen en affärskedja med fokus på kläder och accessoarer, men som på 

senare år även kommit att sälja skönhetsprodukter och inredningsdetaljer. Kedjans butiker 

finns över hela världen och är idag även tillgänglig online. H&M:s Facebook-sida har ungefär 

25 600 000 följare (Facebook 2016). 

 

Vi har valt dessa två företag på grund av dess likheter i ursprung och popularitet men även på 

grund av att de representerar två stora, mångfasetterade branscher som är uppskattade i alla 

åldrar, men kanske synnerligen populära hos ungdomar och unga vuxna. 

 

3.1.2 Urval 

Det material som undersöks är personer som följer något av företagen på Facebook. 

Intervjupersonerna klassificeras som ett så kallat typurval, som innebär att studien söker 

personer som representerar fenomenets karaktäristiska gruppering, alltså människor som 

uppfyller specifika attribut (Larsson 2010). Intervjupersonerna som valdes tillhör 

åldersgruppen 20 - 25 år vilket är en av de mest aktiva grupperna på det valda sociala mediet 



 

 

15 

 

då statistik från 2015 visade att 95% av alla internetanvändare mellan 16 - 25 år någon gång 

använt Facebook. (Findahl 2014) De är också en grupp som vi anser är gammal nog att kunna 

resonera och reflektera över beslut de gör på Internet.  

 

Vi har valt att djupintervjua fem personer som “gillar” vardera företag, totalt tio personer 

deltar i studien. Vi motiverar antalet intervjupersoner med den tid som finns till studiens 

förfogande. Ett större antal skulle skapa problematik i form av ökad datamängd som kräver 

bearbetning. I och med att vi använder en kvalitativ metod så kan mycket information 

utvinnas ur ett mindre antal personer, därigenom bör fem personer per företag räcka. 

 

Intervjupersonerna är valda enligt ett bekvämlighetsurval för att vi ska kunna utföra 

avslappnade, uttömmande intervjuer med personer som finns tillgängliga i vår närhet (Trost 

2012). Ett problem med icke-slumpmässiga urval som bekvämlighetsurval är att de rimligen 

inte kan räknas som representativa för en hel population. De kan däremot generera värdefull 

data inför kvalitativa studier som denna.  Bekvämlighetsurvalet gjordes genom att vi besökte 

företagens Facebook-sidor och frågade bekanta som följer respektive företag. 

 

Bortsett från ålderskriteriet så valdes intervjupersonerna utifrån hur länge de följt något av 

företagen. Vi valde enbart personer som följt något av företagen i minst sex månaders tid. 

Detta för att de ska ha haft chansen att se flera olika typer av inlägg som företaget publicerat 

och förhoppningsvis ha ett bra minne av varför de valde att gilla företaget. En enkel 

utfrågning av alla potentiella intervjupersoner gjorde att vi kunde välja de som uppfyller 

kriterierna om ålder och månader. 

 

I vår kvantitativa innehållsanalys har vi kodat totalt 160 inlägg från H&M:s och Spotify:s 

Facebook-flöden, från den 01-02-16 till 30-07-15. Av dessa var har H&M ett urval på 103 

inlägg och Spotify 57 inlägg. Detta gav oss en bred samling av olika inlägg och tillräckligt 

stort material för att det ska vara relativt generaliserbart. 

 

3.1.3 Avgränsningar  

Vi har endast kodat företagen H&M:s och Spotify:s flöden då intervjupersonernas personliga 

flöden påverkas av bland annat andra publiceringar. För att ta del av publicering som 
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företagen har gjort under en viss tid har vi därför bara undersökt företagens egna flöde. Vi 

valde även att exkludera kommentarsfälten av de inlägg som vi kodat till vår innehållsanalys, 

då de är främst följarna som skapar det innehållet och vårt syfte är att ta reda på vilket 

material det är som företagen publicerar. Vi är således endast intresserade av urvalet av 

publicerade inlägg på företagens sidor, inte kommentarer eller intervjupersoners egna flöden. 

 

Vi har i första hand fokuserat på vad intervjupersonerna värdesätter för typ av innehåll på 

Facebook-sidorna, hur de värdesätter olika typer av inlägg samt helheten, och ungefärligt hur 

många inlägg de skulle vilja se per månad - inte i vilken utsträckning de idag ser vissa typer 

av inlägg eller liknande. Vi har inte heller frågat personerna om - eller räknat - sponsrade 

inlägg i personers personliga nyhetsflöden eller inlägg av typen “din vän gillar…”. Vi gjorde 

dessa avgränsningar för att komma runt problematiken med algoritmer och företagens köp av 

plats i personliga nyhetsflöden.  

 

3.2 Metod 

Våra metoder utgår från hermeneutiken, som studerar mänsklig verklighet genom handlingar 

och yttringar och tolkar hur människors existens uttrycks i det skrivna språket (Bergström & 

Boréus 2013:31). Vi använder oss av både kvalitativa och kvantitativa metoder.  

 

3.2.1 Mixed methods 

Studiemetoden som användes är vad Creswell (2009) kallar för “mixed methods” som 

kombinerar både kvantitativa och kvalitativa tillvägagångsätt i en och samma studie för att i 

slutskedet jämföra resultaten av de två metoderna som använts. I detta fall kvalitativa 

intervjuer och en kvantitativ innehållsanalys. Den mixade metoden involverar att använda 

olika undersökningstaktiker ihop för att stärka studien som helhet - till skillnad från att 

använda enbart en kvalitativ eller en kvantitativ metod. Den används för att bättre förstå, 

förklara eller bygga på resultatet av den andra. Den mixade metoden kan användas både inom 

en och samma studie eller i flera sammanhängande studier. (Crewswell 2009) Metoden kan 

innefatta baksidor och utmaningar som att mycket data behövs, det är tidskrävande att 

analysera mycket kvantitativ och kvalitativ data och kräver att forskaren är bekant med båda 

metoderna, resultaten kan vara svåra att jämföra etc. (Creswell 2009) Poängen med metoden 
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är alltså att studiens data “mixas”, vilket kan göras under analys, tolkning eller redan i 

samlandet av materialet. 

 

Designen på studien, eller upplägget, kallar Creswell för Concurrent triangulation strategy. 

Den innebär att den kvantitativa och den kvalitativa studien utförs och analyseras parallellt 

med varandra för att slutligen tolkas och diskuteras ihop under en resultat-, analys eller 

diskussionsdel. (Creswell 2009) Slutligen analyserade vi resultatet utifrån den teoretiska 

ramen studien utgår ifrån. 

 

3.2.2 Kvalitativ metod 

Vi har valt en kvalitativ metod för att utforska följares åsikter och resonemang vid 

användandet av Facebook. Den kvalitativa metoden lämpar sig för forskningsansatser som 

söker studera problems karaktär eller egenskaper och således hur det är beskaffat. De 

kännetecknas av en närhet till studieobjektet och utövar ofta ett så kallat “inifrånperspektiv” 

där forskaren ofta har långvarig kontakt med ett litet antal intervjupersoner (Olsson & 

Sörensen 2011). Jan Backman (2008) menar att kvalitativa metoder karaktäriseras av att de 

medför skrivna eller talade formuleringar som resultat. Vid frågeställningar som söker svara 

på hur eller varför kan en kvalitativ metod vara praktisk då den kan ge insikt och förståelse 

för olika fenomen.  

 

Kvalitativa undersökningar är också föränderliga i den mån att frågor kan ändras, objekt bytas 

ut, miljöer förändras etc. Forskningen har oftast ett perspektiv som exempelvis socialt-, 

politiskt- eller ekonomiskt. Den är också tolkningsbar i den mening att både forskare och 

läsare kan bilda en egen uppfattning av studieobjektet. Slutligen söker den kvalitativa 

metoden utveckla en komplex bild av forskningsproblemet genom att använda olika 

perspektiv, identifiera flera påverkande faktorer med mera. (Creswell 2009)  

 

Den kvalitativa metoden har flera fördelar. I och med att vi söker djupare förståelse genom 

resonemang och utsagor direkt från studieobjektet finner vi att den kvalitativa metoden genom 

intervjuer är den bäst lämpade metoden för studien av följare och den metod bäst lämpad för 

vår slutliga jämförelse av företagen och följarna. Intervjun kan genom sin djupstuderande 

karaktär ta tillvara på de enskilda intervjupersonernas erfarenheter, tankar och den mening 



 

 

18 

 

som de ger och skapar i vardagliga fenomen - som exempelvis vid användandet av sociala 

medier (Kvale & Brinkmann 2009). 

 

De kvalitativa intervjuerna sker en och en via chattfunktion och personliga möten med 

intervjupersonerna. Detta för att personerna tydligt ska kunna läsa frågorna, ställa frågor till 

oss och ha fritt utrymme att skriva och prata som de vill. Det skapar en gemensam förståelse 

för frågorna och svaren, och gör att vi som intervjuare kan få mer information från 

intervjupersonerna. Intervjuformen tillåter forskaren att anpassa och revidera undersökningen 

allteftersom och kontrollera frågorna, (Creswell 2009) för att säkerställa sig om att rätt 

information samlas. 

 

Intervjuerna designades efter en semistrukturerad karaktär, som riktar intervjun mot i förväg 

bestämda ämnen (Kvale & Binkmann 2009). Vi utformade en intervjuguide i syfte att 

säkerställa att den information som behövdes för att svara på forskningsproblemet och 

uppfylla uppsatsen syfte verkligen samlades in och studerades, och onödig information 

uteblev. Detta bidrar till ökad validitet i studien och besparar även behandling av onödigt 

material (Thurén 2007). 

 

3.2.3 Utveckling och struktur av intervjumanualen 

Intervjuerna är baserade och uppbygda enligt ett antal kategorier för att säkerställa att den 

svarar på studiens frågeställningar. Intervjuerna inleds med frågor av enklare karaktär om 

intervjupersonen för att allteftersom gå in djupare på hur intervjupersonerna tänker kring 

företagen och deras intryck av företagens Facebook-profil och innehåll. I intervjuerna 

utforskade vi i synnerhet de tre teman rörande våra teorier, det vill säga marknadsföring i 

sociala medier, kunderna i sociala medier och makten över innehållet  

 

I första delen av intervjun fick de inte besöka företagens Facebook-sida då vi inte ville att de 

skulle påverka hur de uppfattar sina nuvarande medievanor och uppfattningar. I intervjuns 

andra del fick intervjupersonerna gå in på företagens sidor för möjligheten att bilda nya 

intryck om sådant som nuvarande image, förändringar och fortsatt mediebeteende. Deras bild 

av företaget och dess Facebook-sida kom att för vissa skilja sig från första momentet tills det 

att de fick granska sidorna närmare. 
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För att få ut så mycket som möjligt av varje intervju och öka både reliabilitet och validitet 

sammanställdes ett flertal intervjuprinciper att ha i åtanke under varje intervju. Under 

intervjuerna kunde det exempelvis uppstå oklarheter som krävde någon typ av förtydligande 

eller följdfråga. Vi var då förberedda att ställa uppföljningsfrågor som bad intervjupersonen 

att utveckla eller förtydliga svar. På så sätt kunde vi få ett mer uttömmande material till 

intervjun. Vi undvek ledande frågor då vi ville veta intervjupersonens synpunkter och inte 

styra svaren åt ett visst håll. Det finns däremot risker med att samma personer utför många 

djupintervjuer, mot för exempelvis ett utskick av en enkät. Det finns bland annat risk att 

forskare undermedvetet tar förgivet att kommande personer ska svara likadant som de 

föregående intervjupersoner vilket kan  påverka resultaten. Det är därför viktigt att anpassa 

varje intervju efter intervjupersonen och säkerställa en gemensam förståelse inför varje fråga. 

(Larsson 2013)  

 

3.2.4 Fenomenografisk analys 

Det förhållningssätt som vi kommer att använda oss av när vi analyserar datan från 

intervjuerna är fenomenografin, som kan räknas till de empiriska ansatserna. 

Förhållningssättet är en kvalitativ metod som är riktat mot att studera uppfattningar och 

utvecklades av den svenska pedagogen Marton under 70-talet. Syftet med fenomenografisk 

analys är att studera hur fenomen i omvärlden uppfattas av människor, och analyserar 

relationen mellan människor och omvärlden. Uppfattning är därför ett centralt begrepp inom 

fenomenografin då det både handlar om att skapa mening och gestala omvärlden, men också 

hänvisar till våra handlingar och resonemang. Själva arbetssättet går ut på att med öppna och 

kvalitativa intervjuer låta intervjupersoner beskriva sin uppfattning av av ett fenomen. (Patel 

& Davidson 2011). I vårt fall handlar det då om H&M:s och Spotify:s Facebook-profil och 

deras inlägg. 

 

Under transkribering av intervjun ingår det fyra steg i den fenomenografiska analysen. Det 

första steget är att bekanta sig med datan och etablera ett helhetsintryck. Det andra steget 

uppmärksammar likheter och skillnader mellan utsagorna. Det tredje steget handlar om att 

kategorisera uppfattningar i beskrivningskategorier. Det fjärde och sista steget är att studera 

den underliggande strukturen i kategorisystemet (Patel &Davidson 2011) 
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3.2.5 Utförandet av intervjuerna 

Intervjuerna utfördes vid olika datum inom en period av omkring två veckor. Innan vi tog 

kontakt med intervjupersonerna undersökte vi vilka i vår omkrets som uppfyllde våra 

förutbestämda kriterier. Personerna kontaktades sedan via grupp-chatt för bokning av tid för 

att ingen intervju skulle krocka, detta eftersom fokus skulle ligga helt på en person åt gången. 

nio av de tio intervjuerna utfördes via Messengers chatt-funktion och tog omkring 40 minuter 

vardera - varav vissa gick snabbare och andra långsammare av olika anledningar. En intervju 

utfördes personligen och tog omkring 20 minuter i och med att svar kunde ges snabbt och 

dialogen ske med bättre flyt. 

 

Varje intervjuperson fick ta del av obligatorisk information som: Rättigheter till materialet, 

rätt att inte svara, anonymitet, intervjuns längd med mera. Villkoren kan läsas fullständigt i 

Bilaga 6. I och med att intervjuerna utfördes personligen via chatt hade varje person 

möjligheten att medverka var helst hen ville. I och med att intervjuerna skedde på distans 

kunde vi inte säkerställa att intervjupersonerna följde instruktioner, vilket gav oss mindre 

kontroll över utförandet av studien. 

 

3.2.6 Kvantitativ innehållsanalys 

Kvantitativa studier kännetecknas av att de testar teorier objektivt genom att undersöka 

relationer mellan olika variabler. Dessa variabler kan mätas så att numerisk data kan 

analyseras (Creswell 2009). Kvantitativa metoder beskrivs enkelt av Thurén (2007) som 

sådana som kan räknas. Vi har förutom djupintervjuer även utfört en kvantitativ 

innehållsanalys av de inlägg som H&M och Spotify har publicerat på sina profilsidor på 

Facebook.  

 

Åsa Nilsson (2010) beskriver kvantitativ innehållsanalys som att ställa standardiserade frågor 

till det innehåll man vill undersöka, för att kunna generasera innehållet, och menar att det gör 

större material tillgängligt för analys. Metoden präglas av objektivitet, kvantitet, manifest 

innehåll och systematik. Objektivitet innebär att studien, med ett väl utformat 

undersökningsmaterial och analysschema, ska vara oberoende forskaren som utför studien. 

Den ska således gå att utföra av flera forskare utan att resultatet påverkas. Det ska också vara 
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systematiskt i den mån att tillvägagångsättet och materialet ska vara i förväg tydligt definierat. 

De variabler som ingår i analysschemat ska vara kvantitativa, numeriska, för att skapa ett 

statistiskt samband. Slutligen ska analysen begränsas till det som klart går att utläsa i texten. 

Variabler och anvisningar ska definieras på ett sådant sätt att materialet inte ska gå att tolka 

olika genom att innehållet är manifest. (Nilsson 2010) Dessa fyra faktorer försäkras på olika 

sätt under hela arbetet genom kodschemat, kodmanualen, dubbelkodning och reliabilitets- och 

validitetsdiskussionen.  

 

Innehållsanalysens kodschema består av variabelvärden som exempelvis teman, som kan 

urskiljas ur de texter vi har analyserat och har noterats med hjälp av en sifferkod. Ett 

kodschema är utformat att ta fram frekvens av variabler, i vårt fall inlägg och vad som berörs 

av inläggen. Det innebär att samma inlägg kan överensstämma med två variabler inom samma 

kategori. Kodningsinstruktioner finns tillgänglig i Bilaga 3 för att beskriva hur bedömning 

utförs vid tveksamma fall. 

 

Boréus och Bergström (2013) menar att ett bra tillvägagångssätt vid utformningen av ett 

kodschema är att först bekanta sig med materialet. Sedan kan ett analysinstrument skissas och 

testas i olika delar av materialet. Tolkningsfel noteras för att sedan kunna anpassa 

kodschemat. Det är fördelaktigt att göra en dubbelkodning vars syfte är att kontrollera 

intrasubjektivitet, alltså att ens egen kodning överensstämmer med kodningar gjorda under 

andra tillfällen (Boréus & Bergström 2013). Boréus och Bergström uppmuntrar även att låta 

någon annan koda med hjälp av instrumentet redan i konstruktionsstadiet för att kontrollera att 

det är välutvecklat och kan användas till att göra konsekventa bedömningar av materialet. 

Reslutatet av vår innehållsanalys bearbetades för att sedan analyseras både utifrån frekvens 

och korrelationer. Frekvens innebär att vi räknade hur ofta ett variabelvärde uppkommer. 

Korrelationer är samvariationer, alltså relationer som finns mellan variablerna. (Boréus & 

Bergström 2013) 

 

3.2.7 Kodmanual 

Kodmanualen förklarar hur vår kodning är genomförd, hur framtida forskare bör tolka 

materialet och hur de kan genomföra en egen kodning av samma eller liknande material. 

Kodmanualen reder ut hur olika typer av innehåll kan tolkas för att kategoriseras och räknas. 
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Först kodas vilket företag vars innehåll granskas, Spotify eller H&M, då de kodas separat, 

sedan tidpunkt och datum för kodningen. Det registreras i och med att inlägg kan redigeras i 

efterhand, vilket påverka utfallet av studien. 

 

Därefter kodas vad de olika inläggen berör, alltså vilka variabler som passar in på de olika 

inläggen. Ett inlägg kan passa in på fler än en variabel. Resultatet räknas ut i procent av 

sammanlagt antal inlägg som har kodats med angivet nominalvärde (se bilaga 1). I denna 

studie handlar det om alla inlägg som publicerats mellan 30 juli 2015 - 1 februari 2016. Vi ser 

då om specifika variabler tas upp mer frekvent än andra i innehållet. Slutligen kodas hur 

många inlägg som publiceras av företagen per månad. Denna kategori ska ta reda på 

frekvensen av företagens användande av Facebook.  

 

Utifrån det ursprungliga kodschemat och den första kodmanualen genomförde vi en 

dubbelkodning, det vill säga att vi uppsatsförfattare genomförde en varsin, oberoende kodning 

av företagens inlägg. Vi gick in på respektive företags Facebook-sida och kodade samma 5 - 

10 inlägg för att se om kodschemat och manualen skulle fungera för andra forskare. Våra 

resultat skiljde sig åt i vissa kategorier. Vi resonerade då kring de specifika inläggen, 

kategorierna och reviderade både variabler och beskrivningar i manualen.  Vid en andra 

kodning efter det att manualerna reviderades blev skillnaderna mindre. Vi fick ändock 

revidera och förtydliga manualen igen. I det slutgiltiga kodschemat sammankopplades de 

variabler som inte gick att särskilja från varandra  och de variabler som inte gick att koda togs 

bort.  

 

3.3 Metoddiskussion 

I kommande stycken diskuterar vi för- och nackdelar med valda metoder samt sådant som 

påverkar reliabilitet och validitet i utförandet av studien. 

 

3.3.1 Kritik av metod 

Den kvalitativa forskningsmetoden har debatterats och av vissa ansetts som något 

mindervärdig (Trost 2013), kanske för att den kvalitativa metoden ger även enstaka händelser 

och detaljer stor vikt (Thurén 2007). De är således inte generaliserbara. Negativa sidor av den 

kvalitativa forskningsmetoden kan också vara att forskarens närvaro påverkar svaren eller att 
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alla intervjupersoner inte har samma språkliga förutsättningar att förklara sig på, eller lika 

observanta över sin roll som del av studieobjektet. (Creswell 2009) Forskarens närvaro kan 

däremot även ses som en tillgång för att förklara och underlätta för intervjupersonen att 

reflektera i frågan. Djupintervjuer via chatt hade flera fördelar, som att intervjupersonerna 

gavs tid och utrymme att resonera och förklara sig utan press. Å andra vid hade vi som 

forskare svårt att kontrollera att intervjupersonerna följde instruktioner. Vi kunde dessutom 

inte kontrollera miljön som intervjupersonerna befann sig i, vilket kan påverka 

intervjupersonen och därmed studien. Något som även kan påverka resultatet är graden av 

utbildning hos intervjupersonerna. I våra kvalitativa intervjuer framgick att en del 

intervjupersoner har en utbildning inom strategisk kommunikation, vilket kan ha påverkat 

deras tankesätt och förmåga att reflektera nyanserat över innehållet i jämförelse med andra. 

 

I och med att vi studerar människor så uppkom en del etiska överväganden, bland annat 

angående ålder och anonymitet. Det hade varit intresssant att också inkludera yngre personer i 

intervjun. Det uppstår dock etisk problematik om intervjupersonerna skulle varit under 

myndighetsålder, då de eventuellt inte fullt ut kunnat förstå innebörden av att delta i studien, 

samt behövt målsmans tillstånd att delta. Andra etiska överväganden som gjordes var 

huruvida intervjupersonerna skulle förbli anonyma i studien eller ej. I och med att vissa 

intervjufrågor kan uppfattas känsliga för vissa, exempelvis sådant rörande Facebook-vanor, så 

valde vi att benämna samtliga intervjupersoner anonymt genom hela arbetet samt hålla 

intervjuerna en och en för att minska risken för obekväma situationer för den intervjuade.  

 

3.3.2 Reliabilitet och validitet 

För att säkerställa och kvalitetskontrollera undersökningen bör reliabilitet och validitet hos 

undersökningsmetoderna diskuteras och säkerställas. Validitet och reliabilitet uppnås när 

forskarna säkerställt att studien undersöker det den är avsedd att undersöka, och att materialet 

bearbetats på ett forskningsmässigt korrekt sätt. (Thurén 2007) För att nå hög validitet och 

reliabilitet med våra djupintervjuer krävdes ett genomtänkt urval, relevanta frågeställningar, 

fylligt material, uppriktiga utsagor, god analys och metoder som säkerställer kvalitén. 

 

Att utröna validiteten i ett intervjutranskript är mer komplext än att säkerställa reliabiliteten. 

Kvale & Brinkmann (2009) menar att det i realiteten inte finns en mer korrekt eller felaktig 
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transkribering av en intervju. Även om två eller fler forskare gör en egen transkribering av en 

och samma intervju så bör de ändå ses som olika konstruktioner utformade efter våra unika 

världsbilder. Här menar Kvale & Binkmann att forskaren ska ställa sig frågan “What is a 

useful transcription for my research purposes?” (Kvale & Brinkmann 2009:185) I strävan att 

uppnå så hög validitet som möjligt har intervjupersonerna valt med omtanke i den mån att de 

kan resonera och reflektera i sin medieanvändning. Validiteten har beaktats genom hela 

transkriberingen genom att så detaljerat som möjligt översätta det muntliga till det skriftliga så 

ordagrant som möjligt samt spara inspelade intervjuer. Nio av tio intervjuer skedde däremot 

genom chatt och är därför sedan ursprunget transkriberade. 

 

Vid analys med hjälp av kodschemat är det viktigt att tänka på reliabilitet. I det här fallet har 

vi tagit hänsyn till interkodarreliabilitet och intrakodarreliabilitet. Interkodarreliabilitet hör till 

i vilken mån två eller fler kodare tolkar en och samma analysenhet på samma sätt. 

Intrakodarreliabilitet granskar hur konsekvent samma persons kodning är (Nilsson 2010). För 

att veta om innehållsanalysen har tillräckligt hög validitet ställer sig exempelvis Boréus och 

Bergström frågan: “den typ av information om språkliga uttrycks betydelse som 

innehållsanalysen ger är tillräcklig för den forskningsuppgift man har” (Borèus & Bergström 

2013:85). Detta har uppnåtts genom att dubbelkoda både individuellt och mot andra, samt 

kontrollera kodningarna med det teoretiska ramverket och frågeställningarna. 

 

4. Resultat & Analys 

Nedan redovisas resultaten och analyserna av de enskilda metoderna. Syftet med studien var 

att undersöka vad företagen H&M och Spotify publicerade för innehåll på sina Facebook-

flöden, samt vad ett urval av deras följare har för uppfattning om innehållet. Vi har använt oss 

av en kvantitativ innehållsanalys för att studera vad för typ av inlägg som företagen 

publicerar. Vi har samtidigt utfört intervjuer med sammanlagt tio följare, fem från vardera 

företag. Den kvantitativa metodens resultat och analys redovisas först, därefter den kvalitativa 

och slutligen presenteras ett samlat resultat och jämförande analys för de båda. 
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4.1 Kvantitativ innehållsanalys 

I det här kapitlet redovisar vi resultatet från analysen av H&M:s och Spotify:s inlägg på 

Facebook. En förklaring till de olika inläggen återfinns i Bilaga 3. Resultatet av kodningen 

går även att läsa som Excell-fil i Bilaga 1. 

 

 

Kommentar: H&M har stort fokus på Tips/Rekommendationer i innehållet. H&M har dessutom, till skillnad från 

Spotify, har inga inlägg om Tävlingar. 

 

I Tabell 1 redovisas det att mer än hälften av H&M:s inlägg, alltså 53 % av urvalet 

inkluderade något typ av tips och/eller rekommendation. Resterande variabler var relativt 

jämn fördelade på H&M:s Facebook-flöde, då Interaktiva inlägg täckte 19 % av innehållet, 

Nyheter om branschen och Inlägg om information kring företaget 12 % vardera och Inlägg 

med erbjudanden cirka 4 % av inläggen. Inga inlägg inkluderade en tävling. 
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Kommentar: Det som huvudsakligen utmärker Spotify:s inlägg  av Facebook är att Tips/Rekommendationer och 

Nyheter om branschen tar upp en stor del av innehållet. Erbjudanden är också något som urskiljer Spitofy från 

H&M:s inlägg.  

 

Tabell 2 visar att Spotify:s Facebook-flöde till skillnad från H&M:s har en större variation av 

inlägg, men har också mest Tips och/eller Rekommendation på 38 %. Den näst största 

variabeln, Nyheter kring branschen, täckte drygt 28 %. På tredje plats kom Interaktiva inlägg 

med 13 % och Inlägg med erbjudanden samt Inlägg med information kring företaget blev 

ungefär lika stora då de båda inkluderades i drygt 10 % per variabel av inläggen. Slutligen 

nämndes någon form av tävling i endast ett inlägg. 

 

Utifrån resultatet kan vi utröna en del likheter och olikheter mellan företagen. Gemensamt för 

båda företaget var att Tips och/eller rekommendationer dök upp flest gånger och tävlingar dök 

upp minst gånger. De övriga variablerna skiljde sig däremot någorlunda från varandra. Det vi 

huvudsakligen kunde urskilja var att företagen som helhet valt att utforma sina Facebook-

flöden på två olika sätt - men har båda satsat att på att inkludera så mycket tips och/eller 

rekommendationer som möjligt. Vi finner att de centrala teorierna som kan bidra till en 

nyanserad analys av dessa resultat är relationship marketing, rörande vinsten med att föra en 

mer aktiv relation mellan företag och användare, samt van Dijcks mer kritiska perspektiv mot 

detta som utgår ifrån att företag tjänar på att ha såväl passiva som aktiva användare (Fahy & 

Jobber 2012; van Dijck 2013).  
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Inget av företagen fokuserade särskilt mycket på marknadskommunikation i den meningen att 

de direkt uppmuntrar konsumenter till att köpa deras produkter. Ser vi detta ur ett relationship 

marketing-perspektiv så kan vi tolka detta som att företagen inte använder Facebook för ren 

och skär marknadsföring som ska locka nya kunder och sälja produkter. Eventuellt använder 

de främst sina Facebook-sidor för att skapa, stärka och bibehålla relation och lojalitet hos sina 

befintliga kunder och följare genom att förmedla en attraktiv image och karaktär. Facebook-

sidorna kan således tolkas som att de i högre grad söker skapa kontakt av personligare ton 

mellan följare och varumärke, snarare än att sälja produkt eller tjänst till nya kunder. Detta går 

emot det Anders Bengtsson menar med att bristen på det “mänskliga” i varumärken står i 

vägen för relationship marketing (Bengtsson 2003), då båda företagen genom Facebook har 

skapat ett varumärke och innehåll som är mer relaterbart.  

 

Utgår vi däremot från vad van Dijck (2013) påpekar om att företag tjänar på att ha både 

passiva som aktiva användare kan vi se att varken Spotify eller H&M har satsat på mycket 

direkt interaktion mellan företagen och kunderna. Mindre än en fjärdedel av inläggen från 

båda företagen uppmuntrade följare att kommunicera med företagen genom att kommentera 

eller liknande. Detta kan innebära att företagen i högre grad är ute efter följare som 

endast “gillar” företagen, och inte nödvändigtvis aktivt kommunicerar för att visa sitt stöd. 

Tedjamulia, Dean, Olsen och Albrecht (2005) ponerar att en bör ha ett tillräckligt stort antal 

aktiva följare, något som båda företagen verkar ha tagit i beaktande i och med att ingen av 

dem har helt valt att exkludera interaktivitet, bara nedtonat denna uppmuntring till kommentar 

och delaktighet. Det övergripande målet kan således ses som att stärka sin image bland så 

många som möjligt för att bli populära och trovärdiga för så många som möjligt snarare än att 

föra direkt tvåvägskommunikation mellan företag och kund.  

 

Den största skillnaden mellan Spotify:s och H&M:s användning av Facebook var frekvensen 

av publiceringar. H&M har under samma period som Spotify har skapat 57 inlägg, hunnit 

publicera nästan det dubbla.  
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4.2 Fenomenografisk analys 

Analys och resultat av den kvalitativa metoden redovisas nedan. Intervjupersonernas utsagor 

har mynnat ut i kategorier som berör likheter, olikheter och centrala begrepp genom 

fenomenografisk metod. I denna studie har vi intervjuat sammanlagt tio personer: fem som 

följer H&M och fem som följer Spotify på Facebook. Det mest centrala av personernas 

erfarenheter och åsikter sammanfattas nedan. Mer uttömmande sammanfattningar av 

intervjuerna finns i Bilaga 5.  

 

Det bör dock nämnas att sådant som bakomliggande preferenser och önskemål hos urvalet av 

Spotify:s följare och H&M:s kan se olika ut på grund utav att de säljer - och skriver innehåll 

om - olika sorters produkter och agerar inom skilda branscher. Varpå H&M säljer ett utbud av 

egna produkter som de visar på Facebook så publicerar Spotify inlägg som marknadsför andra 

människors produkter – band och artisters musik. Det kan exempelvis vara mer naturligt att 

intervjupersonerna som följer H&M har mer likartade anledningar till att det gillar H&M på 

Facebook, för att de gillar H&M:s produkter. Detta medan urvalet av Spotify:s följare kan 

skilja sig åt emellan följarna då företaget inte endast publicerar sina egna produkter, utan även 

blandade musikerns. 

 

Engagemang på företagens flöde 

Intervjupersonernas uppfattning om företagen skiljde sig i hur pass insatta intervjupersonerna 

var i företagens Facebook-flöde. Få hade aktivt engarerat sig i flöderna, och det märktes 

tydligt att de flesta åsikter och föreställningar som intervjupersonerna hade var baserade på 

förutfattade meningar. Person 3 och 4 från intervjuerna med H&M-följarna hade aldrig besökt 

H&M:s Facebook-sida. Person 3 föreställde sig att företagets Facebook-sida mest publicerar 

nya kampanjer, kollektioner, rea och olika typer av nyheter. Person 4 trodde att det var 

mycket tips på “outfits”, information om olika samarbeten och om hur de jobbar på företaget.  

 

           “Jag tycker att deras inlägg är bra, inspirerande och informativa! Varför dom inte får 

en 10:a är väl för att dom inte uppdaterar så ofta! Vad jag sett iaf!”  
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Person 4 trodde även att de är dåliga på att informera om deras miljörelaterade arbeten men 

blev positivt överraskad när hen besökte sidan då innehållet uppdaterades oftare än trott och 

berörde miljörelaterade arbeten i hög utsträckning 

 

Bland intervjupersonerna som följer H&M hade Person 5 och till viss del Person 1 och 2  

förkunskap om innehållet på Facebook-sidan då de besökt sidan tidigare, men endast någon 

enstaka gång. Person 5 som hade mest förkunskap nämnde redan från början att hens 

uppfattning om H&M:s Facebook-användning var att den är ”varierad” och “bra”, men 

samtidigt saknade tillräckligt intressanta inlägg som fångar blicken.  

 

           “Dom hade kunnat använda Facebook bättre, tex deras instagramsida är betydligt 

mycket bättre. Bättre innehåll, mer bilder osv”. 

 

Från Spotify-följarna hade Person 1, 2 och 4 mycket sällan eller aldrig besökt Spotify:s 

Facebook-sida före intervjun. Person 1 hade uppfattningen av att innehållet, innan en närmare 

granskning, var “enformigt” och “mainstream” i negativ bemärkelse. Person 2 fann det inte 

tilltalande, och Person 4 ansåg även att det inte var tilltalande i den meningen att innehållet 

“inte fångar ens blick”. Vi får utifrån detta intrycket av att de följare som i detta fall saknar 

förkunskap om hur Spotify använder Facebook är negativt inställda till innehållet, trots att de 

inte tagit del av materialet.  

 

            “Skulle vara trevligt om dom publicerade fler inlägg om gamla låtar, som med tiden 

glidit ur minnet, men framförallt om möjligt om vilka event som sker i min närhet, så jag kan 

bli mer aktiv så sett. Men i övrigt är det inget som jag tänker på i den meningen” 

 

Ett resonemang som kom upp bland intervjupersoner som saknade förkunskap var att båda 

företagen var kommersiella på Facebook, men vid en närmare granskning ändrades den 

uppfattningen. Detta fenomen kan bland annat bero på algoritmer som Pariser (2011) nämner 

i sin bok “The Filter Bubble” som gör att personer endast tar del av ett visst antal och typ av 

inlägg i sina egna flöden, och utifrån det bildar en uppfattning av vad företagens övriga inlägg 

handlar om, vilket kan bli missvisande.  
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Bland dem som följer Spotify var det Person 3 och Person 5 som regelbundet besöker 

Spotify:s Facebook-sida och betonar bra kvalité, transparens och variation i innehållet.  

 

           “[...] dom har en god variation i sina inlägg och verkar försöka ge människor med 

olika perspektiv och åsikter något att läsa om [...] 

 

Person 5 tyckte att det var mycket information om artister och musik, och är nöjd med den 

variation av inlägg som publiceras. Person 5 upplever att flödet riktar sig till både hen som 

person och som målgrupp, och är överlag väldigt nöjd med aktiviteterna på sidan. Variationen 

av musikstilar, fördjupningar och blandade kategorier av inlägg är ett återkommande begrepp 

som uppmuntras. Således kan det sägas att de med förkunskap om Facebook-sidan var 

positivt inställda till innehållet och kunde redovisa och reflektera mer fördjupat och nyanserat 

om deras åsikter kring det.  

 

En anledning till att intervjupersonerna från båda företagen var positiva till innehållet var att 

de följer företagen för att få just produktinformation och rekommendationer de inte finner i 

sin övriga gemenskap. OTX studie från 2008 visade att sociala medier uppfattas som en mer 

trovärdig informationskälla än direkt information från företag, och att konsumenter gärna 

använder exempelvis Facebook för att finna produktinformation och rekommendationer i den 

virtuella gemenskapen, något som de intervjupersoner som ofta besöker företagens respektive 

Facebook-sida kände att de fick. Däremot verkar den informationen inte tillräkligt 

uttömmande för att intervjupersonerna skulle fortsätta aktivt engagera sig och besöka 

företagens Facebook-sidor, då många av dem var motiverade nog att börja följa företagen, 

men sedan aldrig besöka sidan igen.  

 

Preferenser 

I och med att H&M och Spotify erbjuder olika typer produkter var preferenserna mellan 

intervjupersonerna skilda inte bara från person till person utan även beroende på vilket företag 

de följer. Företagen agerar inom olika branscher och produkter och framkommer extra tydligt 

mellan intervjupersonerna preferenser. De intervjupersoner som följer H&M, som säljer 
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produkter som kläder och accessoarer, tyckte att inspiration, nyheter om mode samt bilder på 

modeller var det återkommande innehåll som de ville se på Facebook från H&M.  

 

             ”[...] bilder som inspirerar, dvs bilder på modeller som har olika kläder som de visar 

upp” 

 

Person 3 och 4 nämnde inte bilder rent explicit men vill ha tips på klädkollektioner och 

inspiration, och det verkar vara de huvudsakliga preferenserna hos de intervjupersonerna. 

Inspiration och Nyheter nämns återkommande.  

 

Från intervjuerna med följare från Spotify framgick det att det finns ett intresse av att få 

rekommendationer och nyheter om band och artister att lyssna på. Detta dels för att Spotify:s 

tjänst går ut på att streama musik, lyssna på podcast och liknande. Denna önskan uppdagades 

sig på olika sätt, och intervjupersonerna resonerade och yttrade sig olika. De intervjupersoner 

som följer Spotify tog upp vitt skilda anledningar till varför de började följa företaget och vad 

de vill få ut av det. Varpå önskan av rekommendationer och nyheter var ett återkommande 

tema så betonades egna, avvikande anledningar och preferenser. Person 1 ville exempelvis ta 

del av information om musikbranschen medan Person 4 ville ha mer information om tjänsten. 

 

             “Delvis innehållsrik, intressant. Det ända jag ogillar är de inlägg som jag inte 

intresserad av, samt att det kan vara lite för lite info i inläggen ibland. Det jag gillar, som 

sagt, är det att jag upptäcker ny musik då jag är allätare gällande musik.” 

 

Ställer vi detta mot Smith:s studie som kom fram till att varumärken aktivt måste engagera 

konsumenter via sociala medier för att kunna klara sig på en konkurrenskraftig marknad så 

kan vi tolka detta som att båda företagen anpassar sitt innehåll för att intressera sin publik. 

Vid intervjuerna med Spotify:s följare framgick olika resonemang kring varför de började 

följa och alltså vilka olika, bakomliggande preferenser de hade. I enlighet med Smith:s studie 

så kräver detta att företagen kan tilltala en bred publik där olika individuella resonemang 

återfinns och tillmötesgå olika krav, vilket intervjupersonerna upplevde att Spotify gjorde, och 

till viss del att H&M gjorde. 
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Förutom de preferenser som intervjupersonerna hade kring det existerande urval av inlägg, 

dök det fram önskemål som de vill att företaget ska inkludera i sin marknadsföring på 

Facebook. Från intervjupersonerna som följer H&M sökte både Person 1 och 2 exempelvis 

även att se modeller i olika former på grund av en hälsoaspekt som värderas i sammanhanget, 

något de inte anser sig få tillräckligt av. Mer erbjudanden, nyheter och reportage är ämnen 

som också tas upp av intervjupersoner. Information om ”Arbetsansökningar” tas upp av 

Person 3, en önskan hen är ensam vid, då de andra intervjupersonerna främst nämnde 

inspirerande bilder återigen som något omtyckt och efterfrågat från H&M, nu och när de 

började följa. Bland intervjupersonerna som följer Spotify framgick det att personerna, utifrån 

egna intressen, gärna såg mer av visst innehåll. Person 3 ville exempelvis ha mer information: 

“ser gärna mer information om artister och deras företagande inom musikbranschen”. Även 

Person 4 betonade genomgående att hen ville läsa mer djupgående fakta om företaget och 

musikbranschens aktörer, och Person 2 vill få tips om äldre musik. Både Person 2, 3 och 4 

kan exemplifiera hur intervjupersonernas som följer Spotify betonar olika, blandade 

önskningar då de har olika intressen i branschen och musiksmak, och kan tolkas som att dessa 

följare således valt att följa för att de velat se produkter främst från olika ”leverantörer” av 

produkter inom denna bransch, medan de av H&M:s följare i högre grad valt att följa på 

grund av H&M:s produkter mer specifikt. Detta kan grunda sig i de olika företagens typer av 

bransch och typ av produkter. 

 

Varierande och Målgruppsanpassat 

Från intervjuerna med följare från både H&M och Spotify var det två fenomen som stod ut, 

nämligen att båda företagens Facebook-sida var varierande och målgruppsanpassad. Däremot 

skiljde det sig i vad de två orden hade för innebörd beroende på vilket företag de pratade om. 

När H&M beskrevs som variende och målgruppsanpassad liknades dessa ord med allmännt 

och ointressant. När Spotify tillskrev orden var de i en mer positiv bemärkelse där ordet 

varierat var mest utmärkande. 

 

Av intervjupersonerna som följer H&M hade Person 1 ett intryck av sidan som  “[...] busigt, 

stilrent och fräscht”. Person 2 menar att de riktar sig till en yngre målgrupp, och beskriver 

sidans intryck som “casual”, och ” varierat mellan kläder och personer”. Person 4 finner 

sidan inspirerande, mångfaldig, med stor variation och informativ. Person 3 som haft mest 

negativ inställning till H&M fram till dess att hen fick granska innehållet kommenterar: 
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           ”Det ser duktigt ut då det verkar som dom vet vad dom gör. Det är medvetenhet, 

blandning av inlägg, anpassas till målgrupper, många nyheter, och sånt som “vi är med” 

 

Trots att Person 5 är den som oftast besöker företagets Facebook-sida har hen mest likgiltigt 

intryck av den, och kommenterar:  

 

           ”Helt ok sida, inget speciellt! Känner ofta att det inte är något jag fastnar på, utan det 

blir att jag bara scrollar förbi!”  

 

Sammanfattningsvis kan det tolkas som att personerna finner H&M:s Facebook-sida 

varierande, målgruppsanpassad, rekommenderande och inspirerande.  

 

Personerna som följer Spotify finner företagets sida varierande, genomtänkt och anser att den 

tilltalar en bred publik. Person 4 kommenterar exempelvis Facebook-sidan som 

“mångfacetterat inbjudande”. Allmänt uppger personerna att sidan kan tilltala varierande 

målgrupper med olika preferenser och behov utifrån dess blandade innehåll. Följarna vi 

intervjuade hade däremot sällan eller aldrig valt att gilla eller kommentera inlägg - med 

reservation för de som aktivt tog sig in på sidan självmant och regelbundet. 

 

En del av ett företags marknadsföring kan vara den image som företaget skapar via kanaler 

som Facebook. Debora Lee (2013) menar exempelvis att marknadsföring fungerar som en 

slags kommunikationskanal som sammanlänkar en produkt med dess målgrupp. Ett 

varumärke kan, som Fahy & Jobber (2012) beskriver det, beskrivas som en samling av 

egenskaper som särskiljer ett företags varumärke mot en annans, och används bland annat för 

att skapa mervärde utöver produkten. Detta är något vi kan tyda utifrån intervjuerna att både 

H&M och Spotify arbetar flitigt med via Facebook då ord som varierande och 

målgruppsanpassat nämndes om båda företagen. 

 

Det som främst separerade intervjupersonerna som följer Spotify mot för de som följer H&M 

var en väldigt positiv förvåning över vad Spotify publicerade på sin Facebook-sida trots vissa 

av personernas skepticism. De blev överraskade och starkt positiva till innehållet, medan 
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H&M:s intervjupersoner var positiva från starten och lika - eller något mer- positiva efter 

granskningen. Intervjupersonerna som följde Spotify använde varierande begrepp för att 

beskriva Facebook-sidan, som exempelvis genomtänkt, positivt överraskad, planerat, brett, 

insatta i målgruppen och inbjudande.  

 

Vi har även uppfattar det som att H&M måste anpassa sina publikationer mot ett 

intresseväckande innehåll som engagerar en bred publik, något som är viktigt för företag 

enligt Smiths (2014) resultat, för marknadsföra produkter och för att väga upp för exempelvis 

den uppfattning som framgick under intervjuerna om att företaget agerar vårdslöst gentemot 

arbetare och miljö. H&M kan således tolkas som att de söker stärka positiva associationer till 

varumärket genom en strategi som påminner mer om relationship marketing än enbart 

säljande marknadskommunikation. Detta kan även vara anledningen till att H&M under sex 

månaders tid publicerat nästan dubbelt så många inlägg som Spotify under samma period, de 

tvingas eventuellt oftare stärka en positiv image. Varpå intervjuerna med följare från Spotify 

tyder på att företaget inte behöver jobba lika hårt för att bibehålla en positiv bild hos sina 

följare tack vare att de marknadsför andras produkter och har inte samma problem med 

produktion och arbetsförhållanden som H&M har. Därför tolkar vi från intervjuerna från ett 

urval av H&M:s följare att det företaget måste arbeta för att upprätthålla en image som skapar 

positiva associationer medan Spotify redan har en bra image allmänt och har inte samma 

koppling till deras produkter och måste därför publicera varierat innehåll då följarna har olika 

smak.  
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4.3 Analys av mixed method 

Här presenteras analysen av de två metoderna, relation till varandra och hur de olika företagen 

står sig mot varandra.  

 

Data 

 

H&M:s inlägg mellan 30-07-15 till 01-02-16 och Spotify:s under samma period. 

 

Vad H&Ms intervjupersoner önskar  Vad Spotifys intervjupersoner önskar 

 Inspiration   Nyheter om branschen/artister 

 Bilder på modeller   Tips på musik 

 Kollektioner och tips  Artister och branschaktörer 

 Arbetsrelaterade uppgifter  Fördjupad info om artister 

 Miljöarbete   Rekommendationer 
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Hur väl stämmer följarens efterfrågan ihop med företagens inlägg? 

Utifrån intervjuerna med H&M:s följare dök i huvudsak fem preferenser upp; inspiration, 

bilder på modeller, kollektioner och tips, arbetsrelaterade uppgifter och miljöarbete. Jämför vi 

detta med vad studiens kvanitativa innehållsanalys visade så kan vi se att det finns vissa 

skillnader mellan följarnas önskemål och vad som publiceras. Tips och rekommendationer 

täcker den största delen av H&M:s inlägg vilket kan tyda på att H&M försöker uppfylla 

önskemål från följare som önskar inspiration och tips. Detta kan överensstämma med vad 

Fiske menar om att det är konsumenter som har makten att skapa popularitet genom att avgöra 

vad som blir populärt (Fiske 2009; Laughey 2007). Genom att försöka uppfylla kraven 

följarna har och anpassa sig efter dessa vad gäller innehåll kan det innebära att det är följarna i 

det här fallet som bestämmer vad som ska publiceras. Däremot framkommer det att då 

företaget till viss del uppfyller de preferenser som intervjupersonerna hade, så gjorde företaget 

de på ett sätt som inte skapade något större intresse hos intervjupersonerna. Det intressanta i 

det här är att rent explicit kan det uppfattas som att H&M skapar sina inlägg utifrån vad 

följarna vill ha, något som också Smiths (2014) studie tydliggör att företag måste göra för att 

engagera en bred publik, så verkar det som att H&M inte har skapat ett tillräkligt 

intresseväckande innehåll. De tips och rekommendationer som företaget publicerade var mer 

allmänna och likformiga, och överensstämde inte riktigt med den typen av inspirationsinlägg 

som intervjupersonerna var ute efter. Ser vi på detta i samband med Cepaites studie, som kom 

fram till att det finns stor skillnad i hur mediekonsumenter uppfattar sin konsumtion mot för 

vad medieproducenterna uppfattar, så kan det tolkas som att H&M publicerar det dem tror 

följarna vill se och inte vad följarna faktiskt är ute efter. Spotify:s innehåll uppfyllde däremot 

intervjupersonernas önskemål väl. Följarna till Spotify var ute efter nyheter om branschen och 

om artister, tips på musik, artister och branschaktörer, fördjupad information om artister och 

rekommendationer. Precis som med H&M:s publikationer täckte tips och rekommendationer 

störst del av inläggen. Trots det var det större variation av typen av inlägg, och nyheter om 

brancher täckte nästan lika stor del som tips och rekommendationer. Tips och nyheter på 

musik och artister var återkommande önskemål bland intervjupersonerna vilket innebär att 

Spotify uppfyller de önskemål som de hade, och publicerar mer intresseväckande inlägg än 

H&M. Kanske kan det bero på att Spotify kan och vill engagera sina följare mer än H&M. 

H&M:s försäljning är av egna varor med direkt koppling till företaget, det vill säga design, 

färg och form har en viss typ av karaktär som särskiljer produkterna från andra klädföretag. 
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Spotify erbjuder produkter som annat än att de är inom en viss branch inte har någon direkt 

anknytning till företaget. Därför kan Spotify behöva skapa mer engagerade kunder för att 

skapa kopplingar till de tjänster som de säljer. 

 

Helhetsintryck – Varierat och Målgruppsanpassat 

Det intryck som intervjupersonerna som följer H&M på Facebook hade om företaget var att 

Facebook-flödet var “varierande, målgruppsanpassad och inspirerande med mycket 

rekommendationer”. Den uppfattningen stämmer bättre överens med var innehållsanalysen 

visade. Drygt hälften av alla inlägg inkluderade någon typ av rekommendation, och resterande 

variabler var någorlunda jämt fördelade i innehållet. Vad gäller Spotify dök det också upp 

fenomen som varierat och målgruppsanpassat, men med annan koppling. Målgruppanpassat 

var det ord som betonades om H&M medan det var varierat som var det ord som bäst passade 

in på Spotify.  

 

Varför följer intervjupersonerna företagen? 

Att söka information och få rekommendationer var några av de anledningar som dök upp 

kring varför följarna har gillat företagen. Men något som studiens intervjuer också visade var 

att följarna sällan besökte företagens sidor, och att anledningen till att de följer företagen har 

snarare med att de vill stödja företaget eller för att de tycker om själva varumärket. Vissa av 

intervjupersonerna hade någorlunda aktivt engagerat sig i innehållet på någon av företagens 

Facebook-sidor, ännu färre hade gillat eller kommentera inlägg. De publikationer från 

företagen som de flesta hade tagit del av var snarare genom sina personliga flöden, hellre än 

företagens Facebook-sidor. Det visar att både Spotify och H&M inte använder mediet fullt ut 

och att de inte skapar någon större engagemang eller intresse bland deras följare, trots att 

följarna tyckte om företagen. I och med att de flesta inlägg endast togs del av via personliga 

flöden var många av åsikterna som var baserade på förufattade meningar, speciellt då vissa 

inlägg inkluderades och andra exkluderades. Detta sker på grund av algoritmer som styr 

Facebook-flöden utifrån bland annat sidägarnas tidigare antagna preferenser – något som 

Pariser nämner i sin bok “The Filter Bubble” (Pariser 2011). Ett exempel är en av de 

intervjuade som följer H&M som fick många inlägg av företaget på sitt personliga flöde 

eftersom hen ofta är inne på H&M:s Facebook-sida och aktivt sökt information från företaget. 

I en annan intervju hade hen inte ens vetat om att hen följde H&M, och inte heller varit 

intresserad av att söka eller ta del av information från företaget, och har därför inte märkt av 
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några inlägg från företaget på sitt eget flöde. Det påverkar i sin tur följarnas uppfattningar av 

innehållet, genom att de med förkunskap och de utan hade rätt skilda uppfattningar kring 

företagens Facebook-sida. Huruvida följaren är aktiv eller passiv har således stor inverkan på 

hur dess innehåll kommer att konstrueras, och kommer att påverka följarens syn på dessa 

flöden. 

 

Detta fenomen återfanns även hos urvalet av Spotify-följare. Passiva följare tog sällan eller 

aldrig del av innehåll från företaget och hade då en negativ förutfattad uppfattning av 

företagets inlägg. De som var mer aktiva på företagssidan fick däremot oftare inlägg i sina 

personliga flöden och hade bättre inblick i vad som publicerades överlag – vilket de var 

positiva till och kunde resonera nyanserat kring. Vad gäller Spotify kom det även fram en 

annan anledning till att följa företaget än att stödja och söka information, nämligen 

popularitet. I en av intervjuerna om Spotify framkom det att hen hade valt att börja följa 

Spotify då flera av hens vänner och bekanta gjorde det. Svensson (2013) ponerade i likhet 

med detta vikten av att ge skenet av popularitet, alltså att ha många följare, vilket gör denna 

intervju till ett exempel på en person som kan påverkas av detta. Å andra sidan framgick det 

också att detta inte var en påverkande faktor från någon av de andra intervjuerna, men det är 

värt att nämna att just popularitet har spelat en stor roll i huruvida en av de intervjuade 

resonerade när hen valde att följa företaget från början. Intervjuerna redovisade också stor 

lojalitet i den mån att de kommer att fortsätta följa företaget även om innehållet inte skulle 

leva upp till deras förväntningar. Exempelvis hade en av de intervjuade önskningar om 

innehållet, men förutsatte samtidigt att innehållet skulle vara dåligt, men följde företaget ändå.  

 

Interaktivitet och passivitet 

Enligt studiens resultat så följer och söker inte intervjupersonerna företagen för att de 

nödvändigtvis vill engagera sig direkt med företsaget genom kommentarer, gillningar och 

dylikt. Det speglas även i innehållsanalysen då mer interaktiva inlägg, eller inlägg som i alla 

fall uppmuntrar till interaktivitet, var ovanliga hos båda företagen. Samtidigt publicerar båda 

företagen ett litet antal sådana, eventuellt för att ge uppfattningen om kontaktbarhet – som 

studiens intervjupersoner uppskattade även om de inte utnyttjade dem. Smiths studie 

“Consumer Perceptions of a Brand's Social Media Marketing” redovisade att företag aktivt 

måste engagera kunder på sociala medier för att klara sig i en konkurenskraftig marknad 
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(Smith 2014). Det studiens resultat då visar på är att H&M försöker engagera, men mer viss 

typ av relationship marketing för att skapa en stadigare kundrelation, men inte genom 

interaktivitet som direkt dialog mellan kund och företag. Detta genom att exempelvis erbjuda 

mer än bara inlägg om deras egna kläder utan att bygga på annat relevant innehåll som 

värderas av följarna, som reportage och hälsoartiklar. Av vår innehållsanalys av H&M:s 

inlägg har vi även tolkat det som att företaget eventuellt satsar mer på att få passiva användare 

än aktiva användare, i och med att få inlägg uppmuntrade följarna till att kommentera och 

vara delaktig på företagets flöde genom tvåvägskommunikation. Trots detta var uppfattningen 

från intervjupersonerna att företaget var relativt kontaktbart och målgruppsanpassat. Varför 

H&M skulle vilj satsa på passiva följare kan kopplas till vad van Dijck (2013) menade med 

att företag gynnas av både aktiva och passiva användare. Spotify publicerade också få 

interaktiva inlägg som uppmuntrar till gillningar eller kommentarer. Intervjupersonerna var 

däremot inte intresserade av att interagera med företaget i någon högre utsträckning vilket 

också kan innebära att Spotify inte har någon större press på sig att föra 

tvåvägskommunikation. Det fanns däremot exempel på interaktiva inlägg som tyder på att när 

Spotify väl publicerar sådana inlägg så är de mer utarbetade, exempelvis redovisades två 

inlägg som gav alla som kommenterade en skräddarsydd musiklista - en 

tvåvägskommunikation som kräver mer energi från företaget än endast gillningar och 

kommentarer.  

 

Tilltala målgruppen 

Det framkom tydligt i studiens fenomenografiska analys att företagens respektive följare kan 

variera till person och intressen men har samtidigt gemensamma nämnare till varför de följer 

och gillar dessa företaget på Facebook, och kanske gäller de potentiellt alla företag de följer. 

Båda företaget ser utifrån innehållsanalyserna också medvetna ut om att de gemensamma 

nämnarna kring preferenser bland följare är nyheter och rekommendationer och satsar därför 

troligen på att publicera mest av detta - men också med annat innehåll för att upplevas 

varierande och nyanserade för tillexempel följare med avvikande preferenser. Det gör att 

företagen kan tillfredsställa många följare och ytterligare tilltala en kanske ännu bredare 

målgrupp. 

 

Nord (2012) påpekar att medieanvändning idag har lett till en innehållsmässig segmentering 

där företag fokuserar sin marknadsföring till en mer specifik målgrupp. Men 
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intervjupersonernas uppfattning av Spotify:s Facebook-användning var snarare att den var 

bred och tilltänkt till en stor publik med flera olika typer av målgrupper, vilket också 

innehållsanalysen visade. 

 

Det innebär att som Fiske menar med att publiken är heterogen, från olika bakgrunder och 

med olika intressen, vilket gör att producenterna måste erbjuda en variation som tilltalar de 

olika grupperingarna som finns inom publiken (Fiske 2009; Laughey 2007), något som är än 

tydligare idag i och med att omkring 1,1 miljarder människor är medlemmar på Facebook 

(Facebook 2016). Facebook hjälper till att synliggöra individer och möjliggör för dem själva 

att ge uttryck för sina likheter, olikheter och låter dem konstruera egna grupper för olika 

preferenser och särintressen. Denna heterogena publik som Fiske talar om är således samlad 

och synlig idag där de har en plattform att agera självständigt, i grupper och tillsammans med 

företag. Lika så, såg vi i intervjuerna att det fanns olika preferenser och intressen, och det 

mesta uppskattades men med egna “specialiteter”. Nyheter och rekommendationer var 

däremot det centrala, vilket var majoriteten av både H&M:s och Spotify:s inlägg i 

innehållsanalysen.  

 

Spotify lyckas bra med att leva upp till dessa fem intervjupersoners skilda förväntningar och 

önskemål. Kopplar vi det till Jenkins (2012) som är en mer nutida teoretiker och för ett 

resonemang som liknar det av Fiske, så menar han att mediekonsumenternas och 

medieproducenternas makt interagerar med varandra. Studiens resultat går att koppla till 

Fiskes och Jenkins idéer om att makten till stor del ligger hos mediekonsumenten, och att 

producent och konsument “samarbetar” i högre grad idag om vad som blir populärt och 

således vad som blir medieinnehållet. Det innebär att det som Facebook-följarna som vi 

intervjuade främst sökte också var det som företagen publicerade, alltså producenten har till 

stor del anpassat innehållet till vad dagens mediekonsumenter söker när de väljer att följa ett 

företag på Facebook, både vad gäller typen av inlägg och dess innehåll vad gäller smak. Vid 

jämförelse av Spotify:s intervjupersoner, deras intressen och inläggen så kan det sägas att 

Spotify ger unika följare det innehåll de vill ha, och är antagligen måna med att både tjänsten 

och flödet ska rikta sig till alla sorters musik-intresserade. Men Spotify har samtidigt inte helt 

anpassat sig efter följarna, utan de finns mer av det samspel som Jenkins teorier berör. De 

intervjupersoner som följde H&M kommenterade marginellt avvikande angående 
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målgruppsanpassning. Ett resonemang som dök upp här var att H&M:s Facebook-flöde 

riktade sig till en yngre målgrupp än den av interpersonerna på 20 till 25 år. Det kom 

emellertid endast från en av intervjupersonerna medan de andra som följer H&M pratade om 

målgruppsanpassat inom en större bemärkelse, det vill säga att de menade mer att H&M:s 

primära målgrupp är homogen och omfattande. 

 

5. Slutdiskussion 

Syftet med denna undersökning var att få en större förståelse kring vad H&M:s och Spotify:s 

följare får ta del av för innehåll på företagens Facebook-sidor och vad dessa följare tycker om 

innehållet. Studien genomfördes med hjälp av mixed methods där vi jämförde resultat 

framtaget med kvalitativa metoder i form av intervju och fenomenografisk analys, och en 

kvantitativ innehållsanalys. Detta gav oss tre separata resultat utifrån våra frågeställningar 

som var: 

 Vad publicerar företag på sina Facebook-sidor? 

 Varför följer ett urval av följarna och vad vill dessa ha av att de följer företaget? 

 Hur väl stämmer följarens efterfrågan ihop med företagens inlägg? 

 

Utgår vi från första frågeställningen så kunde vi se att resultatet av innehållsanalysen visade 

att sättet som företagen H&M och Spotify använde sig av sina Facebook-sidor på skilde sig i 

både utformning och innehåll. Dock publicerade båda mest inlägg med tips och/eller 

rekommendationer. 

 

Det intressanta här var att H&M:s inlägg var mer utformade att informera om hälsa och miljö, 

och hur H&M som företag arbetar med dessa frågor. De publicerar alltså mer än endast kläder 

och mode, utan även sådant som kan vädja till följare mer personligen - vilket kan ge skenet 

av att företaget är nyanserat och riktar sig till mer komplexa personer, snarare än att endast 

sälja kläder. Trots att vi inte har jobbat med en kvantitativ metod med intervjuerna var det 

ändå intressant att många av våra intervjupersoner hade en ganska negativ bild av själva 

företaget då de har påverkats av en allmän diskussion kring företagets arbetsförhållanden och 

miljöpåverkan, och en person beskrev Facebook-flödet som ”en falsk fasad”. Det hade 

däremot inte hindrat dem från att handla företagets produkter, och de hade en mer positiv bild 

av H&M när de fick ta del av deras Facebook-flöde. Då uppfattade de att företaget var mer 
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varierat och målgruppsanpassat. Detta stödjer vår teori om att H&M:s användning av 

Facebook inte går ut så mycket på att marknadsföra sina produkter, utan mer för att skapa en 

bättre image.  

 

Spotify verkade inte ha samma problem med image då intervjupersonerna inte nämnde att de 

tyckte illa om företaget, eller något däromkring. Snarare menade intervjupersonerna att 

företaget i sig är ett modernt, transparant företag med många målgrupper. Då företaget inte 

har samma motstånd som H&M behöver de heller inte satsa lika mycket på att skapa en annan 

bild av företaget. Därför har vi tolkat deras innehåll som något utformat mer utifrån vad 

kunderna kan tänkas vara ute efter, det vill säga många musiknyheter, allmänt om branschen 

och lite mer erbjudanden och information om deras musiktjänster. Tolkar vi innehållet utifrån 

vad intervjupersonerna tyckte om Facebook-flödet, så uppfyller det många olika kunders 

behov. Spotify verkar basera deras målgrupp mer utifrån psykografiska faktorer som tycke 

och smak. H&M verkar enligt oss basera sin målgrupp utifrån främst demografiska faktorer 

som ålder, då innehållet enligt somliga resonemang hör till en ung målgrupp. En av våra 

intervjupersoner påpekade att företaget verkar ha en ung målgrupp, och alla intervjupersoner 

som följer H&M uppfattade att företaget talar till dem som målgrupp, alltså 20 till 25 år. 

 

Till vår förvåning så uppmuntrade varken H&M eller Spotify sina följare att uttryckligen köpa 

just deras produkter. Båda företagen använde Facebook mer till att berätta generellt vad som 

händer inom den bransch företagen agerar inom, hellre än att söka tvåvägskommunikation. 

Detta kan bero på att den strategi som de satsar på är att skapa förtroende och popularitet än 

just försäljning. Som företag på Facebook kan det vara viktigare att ha många följare än att 

värva konsumenter. Det kan också vara så att båda företagen är medvetna om att majoriteten 

av deras följare redan är kunder, och därför inte aktivt måste “sälja” till dessa, utan fokusera i 

högre grad på att ge följarna intressant innehåll som leder till att dessa kunder och följare 

fortsätter att ha en positiv bild av företaget.  

 

Fråga två sökte få svar på varför följarna började följa företagen från början och vad de ville 

få av att följa företagen. Anledningar som kom upp till att följa antingen H&M eller Spotify 

var att få rekommendationer och information. Vad vi antog till en början var att följare är mer 

intresserad av interaktion med företaget, erbjudanden och information,, men det var ingen 
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som var direkt ute efter att interagera med företagen. De är däremot nöjda överlag med 

innehållet och frekvensen av inlägg. 

 

Resultatet från de kvalitativa metoderna hade blivit en annan hade vi haft andra 

intervjupersoner, vilket var speciellt intressant med tanke på hur olika de intervjupersoner vi 

hade svarade. Väldigt få av intervjupersonerna använde Facebook till att aktivt gå in och ta 

del av företagens Facebook-flöden men hade ändå alla en ganska stark bild av företagen och 

användningen. Trots urvalets storlek detta ser vi att vi har god validitet av vårt urval genom 

att vi fick ett så pass uttömmande material från våra intervjupersoner. För att kunna 

generalisera resultatet hade det dock varit önskvärt att ersätta intervjuerna med enkäter. 

 

Den sista frågeställningen om hur pass bra företagens användning och följarnas efterfrågan 

förhåller sig till varandra visade vår analys att Spotify uppfyllde våra intervjupersoners 

önskemål, men att H&M inte riktigt förhöll sig till intervjupersonernas preferenser. Båda 

företagen publicerar mest inlägg med någon typ av tips och/eller rekommendation - den 

vanligaste önskan hos intervjupersoner. Det existerade däremot mindre, avvikande önskemål, 

som Spotify-följarna som sökte speciella musikgenres eller H&M-följaren som sökte 

information för arbetssökande. 

 

De samlade resultaten visar på vikten av förutfattade meningar om både företag och innehåll - 

men i frågan om synen på Facebook-användning så skapas en positiv bild av användningen 

främst utifrån de föreställningar som följarna har om innehållet, inte den reella användningen 

i första hand.  

 

Det vi upptäckte när vi utförde intervjuerna var att intervjupersonerna var alla relativt passiva 

användare av Facebook när det gäller att ta del av och skapa innehåll på företags sidor. Tills 

de blev påminda var de några som inte ens visste om att de följde något av företagen. Det var 

intressant att se hur intervjupersonerna hade skapat förutfattade meningar av företagens 

Facebook-flöde trots att de vid något tillfälle bör ha kommit i kontakt med antingen H&M:s 

eller Spotify:s inlägg för att “gilla” någon av sidorna. Detta kan tyda på att det som påverkar 

följarna mest inte är hur själva företagen använder Facebook, utan mer följarnas antaganden 

om hur företag generellt använder Facebook. 
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Innehållsmässigt söker Spotify:s följare bred variation som också uppvisas vid kodning av 

deras inlägg, medan H&M:s följare får mindre variation men inte heller eftersökta detta i 

någon högre utsträckning. Anledningarna till att personerna började följa bemöts och uppfylls, 

men följarna av Spotify upplevde inte i samma grad att önskningarna uppfylldes tills det att de 

aktivt tog del av innehållet. Om Spotify vill få nöjdare följare behöver de krossa de 

förutfattade meningarna om huruvida innehållet är likartat. Spotify:s följare började följa av 

olika anledningarna och hade en mer varierad intervjugrupp än de av H&M, men ändå 

lyckades Spotify uppfylla samtliga personerna önskemål - trots detta var de innan 

granskningen minst nöjda.  

 

Ser vi tillbaka till Gensler et. alt. (2013) tre strategier om varumärkeshantering på sociala 

medier som antingen ger makten åt konsumenten, företaget eller skapar ett samarbete dem 

emellan. En granskning av Spotify:s inlägg och nöjdheten hos de varierade intervjupersonerna 

gör att Spotify skulle kunna utöva den andra eller tredje strategin, som söker djup förståelse 

och anpassar varumärkets funktioner för mediet, men också agerar inkluderande genom att 

tillbredsställa en högst varierad följarkrets. Detta bland annat genom interaktiva inlägg, 

erbjuda nya funktioner och tips via Facebook-sidan, samt vissa gånger erbjuda sina mer aktiva 

följare skräddarsydda listor baserade på deras kommentarer. Allt detta är anpassning och 

direkt interaktiv med en heterogen publik. H&M kan å andra sidan, trots sina likheter med 

Spotify:s upplägg, sägas tillhöra den första strategin som strävar efter att uppnå minsta 

möjliga motstånd genom ett mer likriktat innehåll. Det framgår genom intervjupersonernas 

önskemål att H&M:s innehåll inte är lika skräddarsytt efter en heterogen publik som 

Spotify:s. Det märks även genom intervjupersonernas åsikter om sidan, som inte är 

överexalterad eller negativ - sidan smälter helt enkelt in och genererar inget större 

engagemang hos våra intervjupersoner genom inläggen. Sammanfattningsvis kan båda 

företagens aktiviteter på Facebook tolkas som välkomnande och uppskattande, samtidigt som 

det inom vissa kretsar finns förbättringar att göra.  

 

Sociala medier kan via typen av innehåll alltså användas som ett verktyg för att stärka 

relationen mellan företag och följare, som på sikt kan skapa en lojal konsument. Bengtsson 

(2003) hävdade att varumärkes- och kundlojalitet är svåruppnåelig utan den mänskliga 
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faktorn, något som i dagens sociala medielandskap är en möjlighet för både konsument och 

företag. 

 

Framtida forskning 

För att få en djupare insikt i hur företagen använder Facebook kan en jämförande 

undersökning om vad företag marknadsför på plattformen gentemot för vilka tjänster och 

produkter företaget erbjuder. Tillexempel var det en intressant koppling som vi kunde dra i 

vår innehållsanalys att trots att H&M är främst ett klädföretag var det väldigt lite fokus på just 

kläder och nya kollektioner i deras Facebook-flöde. Det kan också vara värt att studera i 

vilken utsträckning företagens Facebook-användning påverkar kunderna, och vad som får 

dem att sluta följa företagen.  
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Bilaga 1  

Kodresultat 
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Bilaga 2 

Kodschema 

 

1. Företag _____________________________ 

 

2. Tidpunkt för kodning__________________ 

 

3. Typ av inlägg 

 Nyheter kring branschen 

 Inlägg om erbjudanden 

 Inlägg om tävling 

 Inlägg om information om företaget som koncern (inkl priser) 

 Interaktiva inlägg  

 Tips och/eller rekommendationer (Lyssna på en låt, läs en artikel m.m.) 

 

Skriv alla uppmaningsord för att komma bort från gråzoner 

 

4. Frekvens av publicering per månad  

 Inga 

 1-5 inlägg 

 6-10 inlägg 

 11-15 inlägg 

 16-20 inlägg 

 21-25 inlägg 

 26-30 inlägg 

 Fler än 30 inlägg 

 

5. Sammanlagda antal inlägg ___________ 
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Bilaga 3 

Kodmanual 

 

1. Företag 

Är det Spotify eller H&M som kodas? Skriv in namnet på företaget på den streckade linjen 

 

2. Tidpunkt för kodning 

Vilket datum och vilken tidpunkt kodar du? Skriv dagens datum och klockslag på den 

streckade linjen 

 

3. Typ av inlägg 

Nyheter kring branschen: Berör inlägget nyheter som hör till företagets bransch? 

Exempelvis: Ny tjänst, ny spellista, ny artist, ny kollektion, ny modell, nytt samarbete, 

dödsfall, födelsedagar, konsert/turne, nytt album, ny modesäsong, vetenskapliga framsteg 

inom musik/kläder, och nyheter som inte närmast berör företaget.  

 

Inlägg om erbjudanden: Berör inlägget information om nya priser och specialerbjudande.  

Exempelvis: Rea, gratis månader, sänkt pris, tillfälliga prisreduktion, prishöjningar.  

 

Inlägg om tävling: Berör inlägget en uppmaning att delta i en tävling där de erbjuds ett pris. 

Alla former av tävlingar både arrangerade av Spotify/H&M och/eller andra aktörer, men som 

går att delta i direkt via inlägget (för att delta behöver en inte klicka vidare på en länk för att 

få veta att det är en tävling, det ska framgå direkt i inlägget).  

Exempelvis:  

Tävla om…  

Var med och … så får du… 

Rösta i Rockbjörnen för att tävla om pris från Rockbjörnen eller Spotify, 

Tävla om gratis Spotify, Vinn produkter från Diva/H&M/Fender/Isadora etc. 

Green Day arrangerar tävling för biljetter. 

Vinn en shoppingrunda med modell etc.  
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Inlägg med information om företaget som koncern: Inlägg som informerar om koncernen.  

Exempelvis: Kontaktuppgifter,  och anställdabutiker, medarbetare, årsrapporter, statistik, 

utmärkelser och pris.  

 

Interaktiva inlägg: Uppmuntrar inlägget publiken att kommentera eller på annat sätt interagera 

med företaget eller med andra följare 

Exempelvis: Vilken X tycker ni om? Berätta vad ni tycker om X. Säg din favorit X. 

 

Tips eller rekommendation: Uppmuntrar inlägget till handling eller rekommenderar följaren 

att ta del av något. 

Exempelvis: Lyssna på en låt, rösta på något, testa vår nya/existerande produkt, köpa något 

etc. 

 

4. Frekvens av publicering per månad 

Hur många inlägg har företaget publicerat under respektive månad? 

 

5. Sammanlagda antal inlägg 

Hur många inlägg har du kodat. Fyll i på den streckade linjen hur många inlägg som företaget 

har publicerat under det år du har kodat 
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Bilaga 4 

Intervjumanual 

 

Del 1. Demografisk fakta och ”Kunder i sociala medier 

Dessa frågor skapar större förståelse för kundens medievanor, uppsåt med att följa, 

uppfattning av Facebook-sidorna, tankar, åsikter och reflektioner. Varje fråga ger möjlighet 

för följdfrågor. Under detta steg får intervjupersonen inte besöka företagets sida. 

 

- Hur gammal är du? 

 

- Hur mycket brukar du använda Facebook per dag? 

 

- Köper du produkter av Spotify/H&M? 

 

- Hur ofta är du inne på Spotify/H&M:s Facebook-sida och Varför 

 

- När valde du att följa Spotify/H&M på Facebook? 

-Hur tänkte du då/Av vilken eller vilka anledningar? 

 

- Vad är det är typ av inlägg du gillar att se från Företaget? 

- Varför gillar du dessa inlägg? 

- Ser du ofta dem i ditt nyhetsflöde? 

 

- Hur nöjd är du med Företagets användning av Facebook? Skala 1 - 10 

- Varför är det så? 

 

- Vet du vilka typer av inlägg de publicerar idag? 

- Vad tycker du om dom? 

- Önskar du att det var fler eller färre? 

 

- Vad förväntar du dig att företaget ska publicera för inlägg? 
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-Vad gav sidan dig för intryck när du först började följa? 

 

Nu kan intervjupersonen besöka Facebook-sidan 

Del 2. Marknadsföring i sociala medier (Varumärke, RM, CRM): 

Denna del av intervjun studerar följarens uppfattning angående relation och kommunikation 

med företaget, vilket intryck som företaget gör, deras förväntningar på innehållet, huruvida de 

tilltalas av innehållet som publiceras, om de får den typ av inlägg som de vill etc. 

 

- Vad ger Företaget dig för intryck i deras sociala medier nu? 

 

- Vilka ord skulle du använda för att bäst beskriva företagets sida? 

- Varför tycker du så? 

- Är det något du gillar? Varför/Varför inte? 

 

 

-   Vad tycker du om dessa inlägg? (Denna fråga ställer vi om vi upplever att intervjupersonen har 

svårt att värdera inläggen. Vi visa fyra typer av inlägg och ber intervjupersonen att diskutera) 

- Någon favorit? Hur kan det förbättras? Vill se fler eller färre? 

 

- Har du någonsin kommenterat ett inlägg? Skrivit till dem? Mailat? 

- Varför? Vad skrev du? 

 

Del 3: Makten över innehållet (Consumer resistance, medier i otakt): 

Den sista delen av intervjun studerar om följaren uppfattat förändringar i hur Spotify 

kommunicerar i sociala medier, vilka inlägg de vill se, om de ämnar fortsätta följa företaget. 

 

- Upplever du att Spotify/H&M har utvecklats/förändrats sedan du Gillade dem första 

gången? 

                  - Hur? 

 

- Hur många av deras inlägg skulle du vilja se i veckan? 

                  - Varför det? 
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- Är det en speciell typ av inlägg du vill se mer av? 

 

- Publicerar de för mycket eller lite av något och i sådana fall vad? 

 

- Ser du inlägg här på sidan som inte kommit upp i ditt nyhetsflöde? 

- Vad är det för inlägg? 

- Är det inlägg som du hade velat få i ditt nyhetsflöde? Varför/varför inte? 

 

- Vad är din uppfattning om Företaget? 

- Upplever du att du skulle kunna kontakta företaget utan konstigheter? 

- Varför/varför inte? 

 

- Känns det som att Företaget känner dig som målgrupp? Hur? Varför? 

 

- Kommer du att fortsätta följa Företaget? 

- Varför? Varför inte?  
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Bilaga 5 

Sammanfattning av intervjuerna 

 

Sammanfattningar av intervjuer om Spotify:s Facebook-flöde 

Person 1  

Person 1 uppger sig vara väldigt musikintresserad och spenderar omkring fem timmar om 

dagen på Facebook. Personen började följa företaget Spotify för ungefär tre år med anledning 

av sitt musikintresse och i hopp om att få mer information om vad som händer i 

musikbranschen. Personen har en specifik musiksmak men uppskattar alla rekommendationer 

med motivationer som “mer musik åt folket”. Hen har inte besökt Facebook-sidan men uppger 

vid intervjuns början att hen har en relativt negativ bedömning av de inlägg som Spotify 

publicerar och har uppfattningen av att innehållet är enformigt och “mainstreem” i negativ 

bemärkelse. Hen uppskattar inlägg om branschnyheter och musikgenren ‘metall’ och rankar 

därigenom företagets sociala medier som en 3:a på en 10-gradig skala innan hen besökt sidan. 

Hen har funderat på att kontaktat Spotify vid ett tidigare tillfälle angående deras radiotjänst. 

Vid intervjuns andra hälft tilläts personen besöka Spotifys Facebook-sida. Person 1 blev då 

“positivt överaskad” av variationen i inläggen, både vad gäller ämne och utformning och ser 

därefter Spotifys användning av mediet som “genomtänkt och planerat”. Vid en utvärdering 

av fyra separata inlägg uppskattar personen inlägg som inte enbart lyfter fram “mainstreem-

artister”. Sammanfattningsvis uppskattar Person 1 variation i typen av inlägg och bland 

musikgenrerna som lyfts fram. Hen har en positiv bild av företaget som helhet och tjänstens 

funktioner, och planerar att fortsätta följa det på Facebook.  

Anledning: Musikintresse och nyheter om musikbranschen.  

Vill se mer av: Branschnyheter och Metall-genren. 

Intryck: ”Genomtänkt och planerat”, ”positivt överaskad” 

Förutfattad mening eller Första intryck: Enformigt och “mainstreem” 

 

Person 2  

Person 2 har följt Spotify på facebook i sex månader och uppger sig ha “dålig koll” på vad för 

typ av inlägg företaget publicerar. För hen kändes det självklart att följa företaget i och med 

att personen är kund och har många vänner som gillar sidan. Person 2 tycker om att se tips 

och rekommendationer för att upptäcka ny musik, men antar att Spotify mest gör reklam för 
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releaser. Vid intervjuns första del rankar hen användandet av Spotifys sociala medier som en 

6:a och hade velat att de “publicerade något som fångar min blick”, då de flesta inlägg går 

obemärkta. Vid intervjuns andra hälft tillät Person 2 besöka företagets Facebook-sida och ser 

skillnader mellan vad hen förväntat sig och vad som faktiskt publiceras. Hen uppger sig ha en 

“äldre musiksmak” och reagerar positiv till inläggen hen ser som hendlar om äldre musik. Vid 

frågan om hur hen bäst skulle beskriva företagets sida nu så kommenterar hen: Brett - de 

publicerar massa olika saker, lika mycket "nyheter" om artister som gamla och nya låtar :)”. 

Genom intervjun och vid utvärderingen av olika sorters inlägg framkommer det kontinuerligt 

att personen reagerar starkt negativt till inlägg som “smälter in” och/eller känns “reklamiga”, 

och uppskattar inlägg som engagerar sig djupare i artister och samlar musik. Hen vill se mer 

publiceringar av videor och rekommendationer i framtiden, och ser positivt på företaget som 

helhet p.g.a. av en bra tjänst med stor variation av musik. Person 2 pointerar att utbudet och 

upplägget tilltalar henne och visar att företaget förstår sig på målgruppen. 

Anledning: Många vänner gillade och köper tjänsten 

Vill se mer av: Videor och rekommendationer. 

Intryck: Brett - de publicerar massa olika saker, lika mycket "nyheter" om artister som 

gamla och nya låtar :) 

Förutfattad mening eller Första intryck: Har dålig koll, men antar att Spotify mest gör 

reklam för releaser. “smälter in” och/eller känns “reklamiga.  

 

Person 3  

Person 3 använder Facebook mellan en till tre timmar om dagen och surfar regelbundet in 

direkt till Spotifys Facebook-sida, då omkring två till tre gånger i veckan för att bland annat 

läsa nyheter om artister. Personen har följt företaget i ungefär ett år och beskriver sitt första 

intryck av deras sociala medier som: “Svårt att säga, mitt första intryck är att dom verkar 

vara av bra kvalité. dom är öppna och gav ett gott intryck, transparenta upplevde jag dom 

som :)”. Person 3 gillar och ser gärna mer inlägg om nyheter kring artister och deras 

företagande inom musikbranschen. Dessa inlägg föredras p.g.a. på så sätt kan ta del av nya 

artister och låtar - då hen “älskar all musik”. Personen betygsätter Spotifys Facebook-sidan 

som en 8a av 10, eftersom denna återkommande får tips på ny musik, inblick i branschen och 

intressant, aktuell information - men att det kan finnas utrymme för förbättring. Person 3 

förklarar genomgående att företaget har en god variation av inlägg och “verkar försöka ge 
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människor med olika perspektiv och åsikter något att läsa om “ Vid utvärderingen av fyra 

inlägg av olika slag och såg nytta och intresse i alla. Hen är en aktiv besökare som ibland 

“gillar” deras inlägg och kommenterar en del av dem, och känner att hen oproblematiskt 

kunna kunna göra sig röst hörd för företaget. Person 3 upplever att företaget tilltalar hen 

och känner sin målgrupp väl och planerar att fortsätta följa företaget. Utifrån intervju som 

helhet kan sägas att personen är väldigt tillfredsställd med mängden och variationen av inlägg 

som publiceras.  

Anledning: Läsa nyheter om artister och liknande 

Vill se mer av: Nyheter kring artister och deras företagande i musikbranschen.  

Intryck: Måna om sina följare och att ge dem något de vill ha.  

Förutfattad mening eller Första intryck: ”Svårt att säga, mitt första intryck är att dom 

verkar vara av bra kvalité. dom är öppna och gav ett gott intryck, transparenta upplevde jag 

dom som :)” 

 

Person 4  

Person 4 har följt Spotify i omkring fem år men aldrig känt anledning att besökta Facebook-

sidan. Hen valde att börja följa företagen för att visa sitt stöd för det och för att se eventuella 

nyheter om tjänsten i sitt flöde. Den typ av inlägg som personen gillar att se är nyheter om 

nya tillgängliga artister och/eller funktioner i applikationen, hen ser dock sällan inlägg i sitt 

personliga nyhetsflöde. Vid en rankning av Spotifys Facebook-användning ger hen sidan en 

5:a med motivationen: “För deras användning av facebook framkallar inga större känslor 

hos mig. Jag är varken nöjd eller missnöjd.”  Personen har “ingen större koll” på vad 

företaget publicerar idag, har inte lagt någon tanke vid det och har heller ingen speciell åsikt 

kring inläggen. Vid intervjuns andra hälft fick personen besöka Spotifys Facebook-sida, och 

menar att företaget publicerar det hen förväntade sig men även annat innehåll. Vid 

reflektionen kring fyra separata inlägg framkommer det att Person 3 värdesätter inlägg som 

engagerar sig djupare i artister och informerar om nya funktioner i tjänsten. Hen beskriver 

Facebook.-sidan som “mångfaceterat inbjudande” med motivationen att “inläggens natur och 

graden av aktivitet får det att framstå som ett företag som är väldigt månt om att vara 

attraktivt för många olika grupper med olika smaker”. Den typ av inlägg som personen vill se 

mer av är nyheter om nya artister och funktioner i tjänsten. Hen anser att väl många inlägg 

fördjupar sig i redan existerande artister och ser hellre en ökning av nya band och artister. Hen 
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beskriver företaget i helhet som modernt och lyhört inför sina kunder och planerar att 

fortsätta följa företaget.  

Anledning: Visa stöd och få nyheter. 

Vill se mer av: Nyheter om nya artister och funktioner i tjänsten. 

Intryck: Månt om att tilltala en bred målgrupp. 

Förutfattad mening eller Första intryck: Ingen. 

 

Person 5  

Person 5 började följa Spotify för några år sedan för att få upp information i sitt nyhetsflöde. 

Numera besöker hen även Spotifys Facbook-sida omkring en gång i veckan för att ta del av 

mer. Hens första intryck av Spotify på Facebook var att de erbjöd mycket information om 

olika artister och info om när de släpper musik. Person 5 är väldigt nöjd med den 

information som Spotify publicerar och menar att det finns stor variation i musikstil och typer 

av inlägg, som i sin tur gör att både hen och resten av målgruppen känner sig hörda. 

Genomgående i intervjun framgår det att hen gillar- och vill se mer av, inlägg som ger mer 

djupgående information om olika band och artister, exempelvis sådant som deras bakgrunder. 

Person 5 rankade Spotifys Facebookanvändning som en 5:a då de skulle kunna “klämma i 

med lite mer information av vissa inlägg.” Genom hela konversationen och i rankningen av 

olika sorters inlägg framgår det att hen föredrar och propagerar för inlägg med mycket 

information och vill gärna se mer djupgående info i alla inlägg. Annars tycker hen att 

innehållet är bra överlag och ser gärna fler inlägg i sitt personliga flöde. Person 5 har en 

positiv bild av företaget som helhet, rekommenderar inlägg till vänner och planerar att 

fortsätta följa Spotify på Facebook. 

Anledning:  Information om artister och band.  

Vill se mer av: Informativa, djupgående inlägg om olika band och artister.  

Intryck: ”Delvis innehållsrik, intressant.” 

Förutfattad mening eller Första intryck: ”det jag reagerade över var att det var info om vissa 

artister, när de släppte platta, osv.” 
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Sammanfattningar av intervjuerna om H&M:s Facebook-flöde 

Person 1 

Hen har följt H&M i ungefär tre år och spenderar mellan två och tre timmar dagligen på 

Facebook. Hens första intryck av Facebook-sidan var att den var fräsch och inspirerande men 

har dock bara besökt sidan någon enstaga gång. Hen uppger att besöktet var för att se på 

bilder och läsa folk kommentarer då detta är vad hen oftast gör vid besök av företags 

Facebook-sidor. Personen anser att hens förväntningar på innehållet uppfylls gällande att se 

bilder på nyinkomna kläder som inspirerar. Detta är inlägg som hen vill se, men gärna också 

rea-kläder eller billiga priser överlag. Hen trodde dock att det skulle visas fler bilder på 

modeller som visar olika “styles” som inspirerar istället för endast kläder på galgar, något som 

saknas. Det intryck som person 1 får av Facebook-sidan är “då skulle jag nog säga; 

tuff/busigt, stilrent & fräscht. men tillägger vid en följdfråga om åsikt: “både ja och nej. ja - 

för att det känns fräscht. men nej för att jag saknar fler bilder som inspirerar, dvs bilder på 

modeller som har olika kläder som de visar upp”. Personen har varit aktiv vad gäller att gilla, 

kommentera inlägg och “tagga” vänner, dock inte i någon högre utsträckning. Hen gillar bl.a. 

inlägg som visar lite större modeller då det bryter mot annars ohälsosamma ideal och 

beskriver en överlag positiv bild av företaget som helhet, dock med reservations för 

produktionssätt som hen tillägger men uppmuntrar till deras miljökampanj: “[...] för att jag 

gillar deras sida och kläder. jag gillar företaget . jag gillar att de försöker tänka på miljön, tex 

att man kan lämna in kläder och så återanvänder dom tyget till nya 

“. Genom hela intervjun framkommer det att personen ser till bildernas färger, mängden stil-

tips och modellernas utseende i hög utsträckning och anser detta en viktig faktor i 

betygsättningen av det sociala medie-användandet, som hen rankar som en 7:a.  

Anledning: Se nya kläder och få inspiration till med vad och hur en ska klä sig. 

Vill se mer av: Varierande modeller med olika stilar som inspirerar 

Intryck: ”å skulle jag nog säga; tuff/busigt, stilrent & fräscht” 

Förutfattad mening eller Första intryck: Fräsch och inspirerande. 

 

Person 2 

Person 2 spenderar omkring 30-60 minuter om dagen på Facebook och har följt företaget i 

några år med anledning av att hen tycker om H&M och vill följa vad de lägger ut. Vid första 

besöket fick hen intrycket av att de publicerade mycket reklam och liknande, och har varit 
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inne efter det och tittat, dock sparsamt. Person 2 vill att H&M ska publicera bilder på 

modeller i olika former, nyheter om mode och reportage om intressanta människor. Hen 

menar att det är en bra idé att variera inläggen “[...] med positiv energi och glada inspirerande 

bilder och reportage.” Personen rankar företagets användning av sociala medier som en 6:a 

för att de publicerar bra innehåll men inte tillräckligt för att hen ska vilja spara bilderna på sin 

enhet.  Vid intervjun andra del tar personen en närmare titt på H&M:s Facebook-sida och får 

intrycket av att H&M vill nå en yngre generation, och gillar att det är varierat mellan kläder 

och personer. Deras sida beskriver hen som “Casual”. Vid en närmare blick på fyra separata 

inlägg av olika teman så framgår att personen gillar intressanta modeller, att styla kläder och i 

hög grad fokuserar på ljus och färgsättning i innehållet. Genom hela intervjun framgår det att 

personen värdesätter den estetiska faktorn både vad gäller modellernas kropp och retuschering 

och färgsättning av kläder och bilder. Efter den närmre granskningen rankar personen H&M:s 

Facebook-användande som en 7:a, och hen är generellt starkt positivt inställd till företaget 

som helhet.  

Anledning: Tycker om H&M och vill följa vad de lägger ut. 

Vill se mer av: Modeller i olika former, nyheter om mode och reportage om intressanta 

människor. 

Intryck: Tror de vill nå en yngre generation, Casual, varierat mellan kläder och personer. 

Förutfattad mening eller Första intryck: Mycket reklam och liknande. 

 

Person 3  

Person 3 uppgav under intervjun att hen inte visste när hen började följa H&M, och var inte 

säker på att hen gjorde det. Personen spenderar cirka 1 timme om dagen på Facebook, trots 

detta medger denne att hen aldrig har märkt något inlägg från H&M. Personen var inte 

medveten om att hen följde företaget, men fick nyhetsbrev i sin mail. Personen säger att hen 

inte har tänkt på vad hen är ute efter från företag då hen knappt följer några företag. Person 3 

brukar köpa H&Ms produkter, men berättar att det är något hen försöker att låta bli att göra. 

Hen tycker om priserna och stilen som företaget erbjuder men håller inte med om företagets 

förhållningssätt till arbetsförhållanden och miljöförstöring. Personen påpekar att H&M på 

Facebook framstår som rolig, stilfylld och miljömedveten, men att det är en falsk fasad. Vid 

frågan om hur hen rankar Facebook-sidan så väljer denna att ranka företaget generellt som en 

4:a då hen gillar företagets produkter. I början av intervjun tror Person 3 att H&M mest 
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publicerar nya kampanjer, kollektioner, rea och olika typer a nyheter. Hen fick en mer positiv 

bild av företaget när hen fick ta del av deras innehåll “Det ser duktigt ut då det verkar som 

dom vet vad dom gör. Det är medvetenhet, blandning av inlägg, anpassas till målgrupper, 

många nyheter, och sånt som “vi är med”. Som helhet beskriver hen företaget som 

“medveten”. Hen uppger också att företaget verkar enkla att kommunicera med. Personen har 

dock själv aldrig kontaktat dem men hen tycker att de svarar snabbt på kommentarer. Person 3 

vill inte se mer än 1-2 inlägg i veckan, helst om jobbansökan och roliga nyheter. Fler inlägg 

menar hen är störande och inträngande då hen ser Facebook mer som en privat plats. Person 3 

medger dock att hen inte kommer fortsätta följa företaget, då hen får nyhetsbrev. Men 

personen tycker ändå att företaget är duktig på att marknadsföra till hen som målgrupp, och 

menar att företaget vet vilken målgrupp de har 

Anledning: Visste ej om att hen följde, inte har tänkt på vad hen är ute efter 

Vill se mer av: Sådant som rör jobbansökan och roliga nyheter 

Intryck: Rolig, stilfylld och miljömedveten, men att det är en falsk fasad, “medveten” 

Förutfattad mening eller första intryck: Ingen. 

 

Person 4  

Person 4 brukar använda Facebook cirka en timme per dag och arbetar för tillfället i en av 

H&M:s butiker. Hen tar endast del av företagets inlägg då det dyker upp i det personliga 

flödet. Hen började följa företaget för ungefär ett två år sedan, men kommer inte ihåg 

anledningen till det. Person 4 resonerar som så att de har att göra med att hen började arbeta 

för företaget. De inlägg som hen vill se är klädinspiration och nyheter kring kollektioner, men 

ser dessa inlägg endast en gång i månaden. Hen rankar företagets Facebook-användning som 

en 8 med motivatonen: “Jag tycker att deras inlägg är bra, inspirerande och informativa! 

Varför dom inte får en 10:a är väl för att dom inte uppdaterar så ofta! Vad jag sett iaf!” Trots 

att Person 4 jobbar på H&M vet hen inte vilka typer av inlägg de publicerar. De hen tror är att 

de mest är tips på olika “outfits” som ska vara inspirerande, samt information om olika 

samarbeten, hur de jobbar med återvinning osv. Hen menar generellt att de är dåliga på att 

dela med sig av hur de arbetar “eko” med deras conscious kollektion, något som skulle gynna 

både företaget och konsumenter. När hen fick ta del av innehållet tyckte hen däremot att de 

uppdaterar mer än hen trott och publicerar precis de inlägg hen inte trodde att de publicerade. 

Det intryck hen fick var att företaget hade mångfald, variation, olika utseenden på modeller, 
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olika outfits, bred målgrupp, information och bra struktur. Hen uppger sig vilja se ungefär tre 

inlägg från företaget i veckan, annars tycker hen att de skulle bli för mycket. Hen uppger sig 

missnöjd då mer än hälften av de inlägg hen tyckte om inte dök upp på hens eget flöde. 

Person 4 kommer att fortsätta följa företaget då hen tycker de har bra inspirationsbilder på 

kläder och bra allmän information om vad företaget gör utanför butiken. 

Anledning: Kommer inte ihåg anledningen till det. 

Vill se mer av: Klädinspiration och nyheter kring kollektioner 

Intryck: Mångfald, variation, olika utseenden på modeller, olika outfits, bred målgrupp, 

information och bra struktur 

Förutfattad mening eller första intryck: Tips på olika “outfits” som ska vara inspirerande, 

samt information om olika samarbeten, hur de jobbar med återvinning osv. 

 

Person 5  

Person 5 brukar tillägna mellan 30-60 minuter på Facebook och brukar kolla på H&Ms flöde 

omkring en gång i veckan för att kolla på deras produkter, klädtips, smink och andra tips. Hen 

gör det på grund av att hen brukar hendla mycket av H&Ms produkter och tycker om att se 

vilka nyheter och rekommendationer de har. Person 5 började följa H&M för flera år sedan 

men är osäker på exakt när det var. Hen började följa företaget för att majoriteten av hens 

inköp av kläder är från företaget och det var således intressant att följa H&M. Det Person 5 

gillar att se mest är bilder på kläder och nyheter som inspirationskälla. Personen uppger att 

hen ser dessa typer av inlägg ganska ofta, åtminstone en gång per dag men skulle vilja se 

mellan 1-2 inlägg från H&M per dag. Person 5 är inne på H&Ms flöde cirka en gång i veckan. 

Hen rankar H&Ms Facebook-användande som en 6:a med motivationen: “Dom hade kunnat 

använda Facebook bättre, tex deras instagramsida är betydligt mycket bättre. Bättre innehåll, 

mer bilder osv”. Hen tycker att företaget publicerar mycket nyheter och tips, men känner att 

hen saknar fler bilder på produkter och modeinspiration. Själva Facebook-sidan uppger 

Person 5 som “Helt ok sida, inget speciellt! Känner ofta att det inte är något jag fastnar på, 

utan det blir att jag bara scrollar förbi!”. Hen tycker att H&M är duktig på att uppdatera, och 

de bilder de publicerar är fina. De inlägg som Person 5 tycker mest om är de med 

rekommendationer. Hen har aldrig kontaktat företaget och upplever att de verkar svåra att 

kommunicera med. Sen Person 5 började följa företaget tycker hen att de har ändrat vilka 

typer av inlägg som de publicerar, då de hade mer erbjudanden från början.  I sitt personliga 
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flöde skulle Person 5 vilja se mer  album med modebilder från kommande kollektioner. 

Företaget som helhet tycker hen har bra kläder, men har fått en negativ bild av företaget på 

grund av de diskussioner kring dåliga arbetsförhållanden som cirkulerar. Det har fått hen att 

ifrågasätta värderingarna hos ett sådant stort företag. Som målgrupp tycker Person 5 att 

företaget tilltalar hen, och då personen köper mycket kläder därifrån så kommer hen att 

fortsätta följa företaget för att få se mer nyheter. 

Anledning: Besöker för att: hendla mycket av H&Ms produkter och tycker om att se vilka 

nyheter och rekommendationer de har. Följde för att: för att majoriteten av hens inköp av 

kläder är från företaget och det var således intressant att följa H&M 

Vill se mer av: Gillar: Bilder på kläder och nyheter som inspirationskälla, rekommendationer. 

Vill se mer: saknar fler bilder på produkter och modeinspiration, mer  album med modebilder 

från kommande kollektioner.  

Intryck: Helt ok sida, inget speciellt! Känner ofta att det inte är något jag fastnar på, utan 

det blir att jag bara scrollar förbi! 

Förutfattad mening eller första intryck: Inlägg om produkter, klädtips, smink och andra tips. 
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Bilaga 6 

Villkor och riktlinjer för intervjuerna  

- Det är bra om du kan avvara i alla fall 40 minuter till intervjun 

- Det är många men korta frågor. Flera frågor kommer kräva ett visst mått av reflektion, 

granskning och att du behöver en hemsida och se på några bilder. 

- Det är viktigt att du är helt ärlig, i och med att detta kan komma att publiceras för framtida 

forskning på ämnet 

- En del kan exempelvis känna att det är ”pinsamt” att uppge hur mycket de använder 

Facebook, eller hur ”lite de reflekterar” osv. Det är däremot bara vi som utför studien som 

kommer att veta svaren och i mängden av intervjuer som ska hållas så kommer nog inte ens vi 

att komma ihåg svaren 

- Intervjun är helt anonym men du har all rätt att ta del av studien och den sammanfattning av 

intervjun som kommer att skrivas 

- Du kommer inte att få besöka företaget på Facebook förän jag säger att det är okej, det är en 

viktigt del av studien 

- Det finns inga rätta eller felaktiga svar, ingen form av ”prestation” mäts, så det enda du 

behöver tänka på är att vara ärlig 

- Det uppskattas om du svarar på alla frågor, men du är aldrig tvingad till något du inte vill 

svara på! 

 

 

 


