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This essay addresses the subject social interaction in the social network named 
Facebook. The studied interaction took place between the Swedish clothing 
company H&M and the active visitors on the company page in the social network. 
The subject of social interaction in social media is an interesting field to study due to 
its vast range, the largely amount of people involved and it is of interest to see how 
the company and customers interact. The purpose of the essay was to study the 
interaction between the company and visitors. The statement of the problem is 
divided into four questions which is processing a deeper analysis of how the 
company page is used. What reasons the company might have to be in the social 
network and reasons for visitors to interact on the company page and lastly how the 
attitude from the company was perceived. Previous research used for this study has 
been four articles on the subject of social media to see how the research had taken 
place. Chosen methods for the study were methods of mapping of the company page 
in the network, a critical discourse analysis on chosen elements from the mapping 
and a complementary questionnaire sent out to the visitors in the social network.  
Through these we received insight in the fact that the pages were used mostly for 
information and customer-to-customer interaction and so also expression of views. 
The given conclusions of the study were that it creates an imagined interaction with 
the company, whilst the real interaction is between the customers under the auspices 
of the company. We found that the most important factor was to have the 
opportunity to be able to interact, even though the shown views were played with the 
assertion of one’s identity. For the company there was a reason to have an active 
page, a cohesive customer base and reach out with the company identity to a wider 
audience.  
 
 
Keywords: Social interaktion, identitet, H&M, Facebook, sociala medier, 
kommunikation, behov, rollgestaltning.  
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1. Inledning  
 
”The biggest change in communication in the last 40 years (since the advent of 
television) has been the invention and growth of the internet” 
- Severin &Tankard 2010, s. 366. 

 
Sociala medier. 

Som vi ser det är det stort, omfattande och i dagens samhälle finns det nya medel att på 

något sätt komma i kontakt med människor och företag världen över. Även om 

fenomenet inte är helt nytt, så kommer det nytänkande idéer om hur det går att använda 

sociala medier. Det är inte längre en fråga om du skall finnas i sociala medier utan 

poängen ligger i hur du utnyttjar dem på bästa sätt. Det har blivit en allmän kunskap att 

veta om och använda sociala medier och i vår utbildning har detta varit en stor del. 

Under vår utbildningstid har diskussioner och seminarium lett oss in på användandet av 

bloggar, sociala nätverk och delning av material. Men hur används dessa medier mellan 

företag och konsument?  

 
Från början av 2000-talet har användar-genererade konceptet av sociala nätverk blivit 

alltmer populärt. Mer och mer användare deltar i att skapa innehåll, snarare än att 

konsumera det. Förväntningar och förhoppningar på sociala medier verkar inte nå någon 

gräns. Exempelvis så har Facebook och Twitter har under de senaste åren expanderat 

avsevärt. Facebook kan meddela att i Sverige har de har 4 761 760 aktiva användare 

enligt checkfacebook.com (2013-04-10). Det vi ser som intressant är hur ett företag som 

H&M använder detta medium för att skapa en position bland sina kunder, hur 

användandet av ett socialt nätverk minskar klyftan mellan företag och privatperson. På 

företagets hemsida används orden ”Informing, inspiring, interacting”, vilket syftar till 

användandet av sociala medier. Vidare skrivs det på hemsidan att; 

 
”Tack vare sociala medier kan H&M inspirera, informera och interagera med 
kunderna – var än i världen de befinner sig.” http://www.hm.com/se/  
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att studera och reflektera över interaktionen mellan företag 

och besökare. Samtidigt vill vi granska närmare i om det skapas en ny identitet eller 

delaktighet i företagsmärket hos besökarna och om en ny uppfattning av företaget 

utformats sedan de gick med i det sociala nätverket. Det perspektiv vi utgår ifrån är 

användarens, det vill säga personerna som besöker sidan. För att bedöma hur interaktion 

mellan besökare och företag utspelar sig på det sociala nätverket har vi olika 

frågeställningar.  

 

- Hur används H&Ms företagssida på Facebook av företag och följare? 

- Vilka skäl har H&M för att ha en företagssida  i ett socialt nätverk? 

- Vilka skäl har besökare för att interagera på en företagssida i ett socialt nätverk? 

- Hur uppfattas bemötandet från företaget och andra användare av H&Ms 

besökare? 

 

Då själva ämnet ’sociala medier’ är stort, valde vi att fokusera på ett socialt nätverk, 

nämligen Facebook. På detta sociala nätverk kan man dela bilder, videoklipp och få ut 

större och mer omfattande meddelanden. Redan i början av uppsatsprocessen visste vi 

vad vi ville göra, då ämnet konstant uppkommit i tidigare kurser. Det som vi inte var 

säkra på var inom vilken bransch vi ville undersöka. Efter research inom de medier vi 

valt kom vi fram till att undersöka klädföretaget Hennes & Mauritz. Resonemanget för 

detta var att företaget aktivt visar sig i sociala medier. MKV är ett brett ämne som bland 

annat omfattar strategisk kommunikation, PR, organisationskommunikation och studier 

av mediernas påverkan på samhället (Linnéuniversitetet 2013). Då denna studie ligger 

inom ämnet för medie- och kommunikationsvetenskap är studien relevant till området, 

då det ligger inom ett socialt nätverk på internet. Detta nätverk behandlar interaktion 

och kommunikation igenom text och bild, öppet för många individer.   

Kommunikation är ett brett område som kan studeras utifrån många perspektiv. 
Inom ämnet studeras olika former av kommunikation och den effekt 
kommunikationen har på samhället  http://lnu.se/amnen/mkv/om-mkv 
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Det finns både ett sändar- och mottagarperspektiv i studien då företaget sänder ut 

information till användarna. Samtidigt som användarna blir då mottagare av 

information, kan även de bli sändare i form av information genom personliga inlägg på 

sidan.  

 
 

1.2 Bakgrund 
 
1.2.1 Vad är sociala medier?  
 

”Tekniskt sett är sociala medier en evolution – en utveckling av tidigare tekniker, 
men de sociala och kulturella effekterna kan snarast ses som en revolution. Dessa 
effekter uppstår när människor kommunicerar, samarbetar och kopplar ihop sig 
med andra personer.” 

Heide, Johansson och Simonsson 2012, s. 224  
 

Det Heide, Johansson och Simonsson skriver om förtydligar begreppet sociala medier, 

att det innebär att användare genom texter, bilder och ljud kan kommunicera med 

varandra. Författarna poängterar i boken det viktiga kännetecknet interaktivitet, den 

tvåvägskommunikation mellan många till många, där enskilda mottagare av information 

också kan sända på samma villkor som en sändare och genom samma medium (2012, s. 

224). Något viktigt att tillägga i sociala medier är den tids-oberoende aspekten. Det blir 

enklare att kommunicera världen över, oberoende av vilken tid det är. Detta skriver 

John B. Thompson om i boken ’Medierna och Moderniteten’: 

 ”Med kommunikationsmediernas utveckling skiljs den sociala interaktionen från 
den fysiska platsen så att individer kan interagera med varandra även om de inte 
delar rum och tid (2008, s. 208). 
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1.2.2 Vad är Facebook? 
 

“Facebook's mission is to give people the power to share and make the world 
more open and connected.”  http://www.facebook.com/facebook/info 

 
Facebook är ett socialt nätverk som startades upp år 2004 av skaparen Mark 

Zuckerberg. Detta sociala nätverk erbjuder möjligheten att ha kontakt med människor 

över hela världen. En av de viktigaste funktionerna är den globala interaktionen; att 

upprätthålla kontakt med vänner och bekanta, utbyte av kommunikation och 

information. Facebook ger möjligheten att skapa en nätprofil som definierar dig själv 

som individ, som sedan används för att ta i kontakt med andra profiler. Facebook har 

idag vuxit sig så stort att det är mer än en plattform för enbart individer utan även 

företag, organisationer, myndigheter samt politik har hittat dit. Man kan säga att det har 

blivit mer än kommunikation och skapar idag istället en livsstil. 

 

 
1.2.3 Vad är H&M? 
 
Hennes & Mauritz är en klädbutik som först öppnades år 1947 i Västerås. Butiken gick 

då under namnet ”Hennes” och sålde enbart damkläder. Utvecklingen av företaget går 

att läsa om på deras hemsida (www.hm.com). Idag är det mer än bara damkläders som 

säljs i butikerna. Det finns nu kläder för hela familjen och även kollektioner för hus och 

hem. Företaget gick med i det sociala nätverket Facebook år 2010 och har under nästan 

tre år samlat på sig mer än 14 miljoner ”likes” på sidan.  
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2. Metod  
 
I detta avsnitt redovisar vi vår metod för hur vi ska samla in det empiriska materialet. 

Avsnittet inleder med en redovisning om valda metoder vilket sedan leder till vårt 

utförande och tillvägagångsätt av metodval. Slutligen avslutar vi kapitlet med en 

diskussion gällande metodkritik. 

 
 
Vetenskapligt synsätt 

Hermeneutik 

Hermeneutik är ett synsätt som enkelt kan översättas i tolkningslära. I boken 

”Hermeneutik” får vi förklarat av författarna att genom hermeneutik lär vi oss hur vi ska 

tolka och innebörden av att tolka (Engdahl, Holmgren, Lysell, Melberg & Olsson 1977, 

s.7). ) Som tankedisciplin pendlar hermeneutiken således mellan praktiskt arbete med 

texter och kunskapsteoretisk reflektion över förutsättningarna för tolkning och förståelse 

(Ibid. 1977 s.7) 

 

Forskningsetik 
I vår studie har vi förbehållit deltagarna anonyma då det kommer till enkäten och 

namnen på de som kommenterat på företagets sida på Facebook. Detta för att inte hänga 

ut en enskild persons åsikter ifall de varit av det mer extrema laget. Rosmari Eliasson 

skriver i ’Forskningsetik och perspektivval’ om principen om medvetna och deklarerade 

partstaganden att det ses som en vanlig moralisk tumregel att inte ljuga (1995, s. 167) så 

har vi använt oss av reella tal i studien, för att inte försköna resultat genom att det låter 

som höga procenttal. Gällande subjektivitet och objektivitet har vi försökt hålla oss så 

objektiva som det går igenom studien.  
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2.1 Forskningsmetod 
 
2.1.1 Metodval 

De valda metoderna för denna studie är av kvalitativ art. De metoder som valts för 

utförande är dessa:  

 
 Kartläggning 

 Kritisk diskursanalys  

 Enkät 

 
 
2.1.2 Kartläggning av facebooksida 

Tanken med att kartlägga företagets sida på Facebook innebär att granska vad för 

meddelanden som läggs upp, både ifrån företaget och ifrån kunderna. Vi skall syna 

interaktionen, tonen i den skrivna texten. Det handlar om att studera struktur i 

meddelanden och reaktion på hur användbar informationen är ifrån båda parterna, samt 

se hur ofta sidan uppdateras, meddelanden läggs upp och vilka meddelanden som får 

svar ifrån företaget.  Då tolkning av den underliggande strukturen är vad som lockar i 

den kvalitativa forskningen, hamnar fokus på den underliggande meningen och vad som 

sägs i varje valt verk.  

 

2.1.3 Kritisk diskursanalys 

Ordet och begreppet diskurs översätts samt beskrivs som föreställning av vårt språk och 

hur det är strukturerat i olika mönster. Diskursanalyser handlar om att analysera och 

förstå sig på de mönstren i tal och skrift (Svenningson 2003, s.120). Diskursanalytiska 

metoder och teorier finns i flera perspektiv. Vald metod är kritisk diskursanalys som 

främst fokuseras på analyser om språk och makt. De flesta diskursanalyser har en social 

utgångspunkt vilket den kritiska diskursanalysen går längst inom ämnet (Berglez & 

Olausson 2008 s.123). Den mänskliga kommunikationen i tal, skrift, estetiska 

uttryckningar och fotografier genomsyrar ideologi av övervägande tankesätt och normer 

(Ibid. s.123). Det primära inom kritisk diskursanalys är att studera hur språk och 
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kommunikativa praktiker ingår eller förändrar maktstrukturer i samhället (Ibid. s.123). 

Inom studier med kritisk diskursanalys gäller det att se bortom det som är konkret och 

det som uttrycks. Syftet är att förstå de socialt förankrade, förgivettagna 

föreställningarna och värderingar med mera (Ibid. s. 126 ). I denna studie har vi valt att 

specificera oss med en makro- och mikro struktur. Med en makro- och en mikrostruktur 

på texten finns det fördelar att kunna strukturera studien i exempelvis tema och kategori 

i ett makroperspektiv och dess orsak och verkan i ett mikroperspektiv (Ibid. s.129). I 

makroanalysen ser man till hur relationen ser ut mellan en artikels huvudtema och del-

tema (Berglez 2010, s. 275) medan en analys på mikronivå studerar global och lokal 

koherens. Global och lokal koherens betyder att textens huvudsakliga mening (global) 

förverkligas genom att de mindre textpartierna hänger ihop logiskt (lokal) (Ibid. s. 275).   

 

 
2.1.4 Enkätundersökning 

En enkät med 16 frågor skickades ut på Facebook, detta med öppna frågor för att kunna 

räknas till denna kvalitativa studie. Anledningen till detta var att målgruppen fanns i det 

valda mediet. Vi har valt att kombinera enkätundersökningen med de kvalitativa 

studierna för att få en översiktsundersökning (Sveningsson Elm, Lövheim & Bergquist 

2003, s. 73). Detta innebär att enkätundersökningen blir kompletterande till övriga 

metoder. Genom att använda en översiktsundersökning går det att få reda på besökarnas 

grundtanke och intentioner, samt bakgrund gällande den informationen. 

 

2.2 Tillvägagångssätt 

2.2.1 Kartläggning av Facebooksida 

Kartläggningen utgick ifrån en granskning av hur innehållet ser ut på Facebook. Genom 

att kartlägga hur sidan på Facebook såg ut, granskade vi hur aktiv sidan var och hur den 

används i form av vilka inlägg som kom upp. För att få förståelse i hur interaktionen 

utspelade sig, studerade vi vilka inlägg ifrån besökare som fick svar och tonen i den 

skrivna texten. Vi såg varje inlägg som unikt och jämförde dem med för att finna 

likheter och skillnader. Vi var intresserade av att se om det fanns något mönster i hur 
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interaktionen utspelade sig. För att skriva på företagets sida har det förmodligen 

uppkommit en situation där personen känner ett behov av att hävda sig. Kartläggningen 

utspelade sig under vecka 17 och 18.  

 

 
2.2.2 Kritisk diskursanalys 

Den kritiska diskursanalysen kommer att användas på det vi får ut av kartläggningen, på 

texten som skrivs emellan följare och företag. Detta för att förstå värderingar och socialt 

förankrade föreställningar, läsa en betydelse av vad interaktionen innehåller. Då studier 

av hur språk och kommunikativa praktiker ingår eller förändrar maktstrukturer är 

centralt i denna metod, valdes denna analys för att se uppbyggnaden i den sociala 

interaktionen. Det tidsspann som vi använde oss av var vecka 17 och vecka 18, då vi 

studerade inlägg ifrån företaget. Under dessa två veckor kom det upp 21 stycken inlägg 

ifrån företaget. De inlägg som valdes för analys under de två valda veckorna var två 

inlägg per vecka, varav ett svenskt och ett engelskt. Detta skedde genom ett strategiskt 

urval, då texterna var av olika karaktär vilket utesluter enformighet i studien. 

 

Bild ett innehöll 11 olika typer av skor, i olika form och färger. Denna bild laddades 

upp ifrån H&M den 22 april 2013. Den andra bilden som vi valde behandlade en 

modebloggares favoriter. Modebloggarens namn är Martina Vackova och hon är ifrån 

Tjeckien. Bilden laddades upp den 24 april 2013. 

Vald bild nummer tre var en kollagebild på 11 kimonos i olika färger. Denna bild 

laddades upp den 30 april 2013. Den sist valda bilden, nummer fyra, bestod av en 

sommarklänning och laddades upp den 3 maj 2013.  

 

För att kunna analysera de valda bilderna utgick vi ifrån egenställda frågor. De frågor vi 

ställde för att analysera bilderna var: 

 Vad för innehåll har den sociala interaktionen? 

 Hur tas frågor respektive svar emot av företag/följare?  

 Hur är bemötandet i texten? 
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För att få ut en mening av dessa frågor används ett makro- respektive mikroperspektiv 

på texten, där vi räknar in koherens och vilken lexikal stil som innehållet har, för att se 

om det är en positiv eller negativ ton. Med ton i skriven text menar vi sättet som de som 

kommenterar på kan uppfattas. Detta om det kan läsas som positivt eller negativt i form 

av beröm, kritik, anklagelser eller andra former av uttryck i form av smileys, versaler 

och tecken. Denna diskursanalys tar avstamp i vårt teoriavsnitt där vi i analysen 

resonerar utifrån valda teorier.  

 

 
2.2.3 Enkätundersökning 

”Survey instrument design has two components: deciding what to measure, and 
designing and testing questions that will be good measures” 

- Floyd J. Fowler 1993, s. 94.  
 
Under tiden vi utformade vår enkät, förde vi diskussioner gällande vad vi trodde vi 

kunde få ut för information av svaren. Vi testade frågorna på ett antal individer för att få 

insikt i hur olika människor uppfattade frågorna vi skapat, samt tog emot feedback 

gällande omformulering av layout, ordval och förståelse. Fowler (1993, s. 97) skriver att 

det är en idé att testa frågorna innan en undersökning skickas ut. Då vi ville ge en 

lättförståelig undersökning så testade vi frågorna för att utesluta vår subjektivitet. Efter 

att ha skickat ut enkäten till en testgrupp började vi analysera svar för att se om vi kunde 

få ut relevant information av frågorna. Enkäten formades med både öppna och slutna 

frågor. Detta innebär att det fanns frågor med enbart kommentarsfält, frågor där bara ett 

svar går att välja samt flervalssvar och en förklaringsruta. Vissa frågor gällde enbart 

H&M och dess sida, medan några frågor var generella för företag i allmänhet för att få 

insikt hur människor ser på företag på Facebook. Detta var funktionellt då H&M hade 

en öppen sida på Facebook, och det går att se alla inlägg på sidan även om personen i 

fråga inte har gillat sidan.   

 

Spridningen av enkäten skedde på Facebook då vår målgrupp befinner sig i detta 

medium. Vår målgrupp är en relativt homogen grupp i den aspekten att de som besöker 
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sidan har någon form av intresse av att se innehållet. Då företagets sida var öppen går 

det inte att mäta hur många personer som aktivt besöker sidan.  Enkäten var till för att 

ge en insikt i kundperspektivet. Detta för att få en förståelse i hur sidan tas emot av 

kunderna och ge en bakgrund till varför de befinner sig där. Vi fick in 48 stycken 

enkäter de tre veckor som enkäten var aktiv (se bilaga).  

 

 

2.2.4 Kritisk granskning av metod 

2.2.4.1 Validitet och reliabilitet 

Med validitet innebär det giltigheten eller trovärdighet och syftar till hur pass relevant 

din data och analys är i förhållande till problemformuleringen (Ostbye, Knapskog, 

Helland & Larsen 2004, s.40). Vi är medvetna om att studiens resultat möjligtvis inte 

speglar helheten i H&Ms identitet och samspel med följare på det sociala nätverket 

Facebook, men att den är generaliserbar. Detta för att de interaktionsdelar vi studerat 

var väldigt lika varandra och skulle kunna stå för helheten. Det vi har haft som mål var 

att bedöma hur interaktionen har varit mellan kunder/följare och företaget (H&M) och 

detta har vi kunnat besvara genom vår diskursanalys och kartläggning. Eftersom vår 

enkät var kompletterande till vårt resultat anser vi att den tillsammans med resten av 

metoden ger en validitet till studien. Tillsammans med teorin finns det en 

definitionsmässig validitet som syftar på hur väl knuten och fångad teorin är med vår 

insamling och analys av empirin (Ibid. s.40). Vi anser att det blir en reliabilitet i vår 

studie då svaren i enkäten bekräftade att vi analyserade det insamlade materialet ifrån 

sidan rätt. Reliabilitet betyder tillförlitlighet och gäller kvalitén i insamling, 

bearbetningen och analys av data (Ibid. s.40).  

 

2.2.4.2 Metodproblem och metodkritik 

H&Ms facebookföljare har under studien både setts som en tillgång och källa men även 

ett problem. Det är dessa besökare som har gett oss möjligheten att kunna fullfölja vår 

studie. Ett av de problem som uppstod var det låga antal svar på enkäten vilket var 
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något vi inte hade förväntat oss. På förhand trodde vi att det skulle komma in cirka 150 

svar men vi förväntade oss åtminstone 100. Vi fick in 48 stycken. Problemet låg i 

intresset för deltagande, eftersom enkäten fanns tillgänglig och var aktiv i minst 2½ 

vecka. Turligt nog ligger inte enkäten till grund för vår studie, men som en 

komplettering till resultatet.  

 

När det kom till enkätens externa bortfall har vi ingen uppfattning om det, då enkäten 

lades upp på nätet. Detta för att antalet aktiva besökare inte går att räkna ut, vilket 

utesluter uträkning av bortfall. Interna bortfall fanns inte på enkäten eftersom man var 

tvungen att svara på alla frågor för att gå vidare vilket gav ett resultat utan interna 

bortfall. 

Ett stort problem vi tidigt stötte på under studiens gång var möjligheten till att ta kontakt 

med företaget. Vi hade förväntat oss att kunna föra intervjuer med H&Ms ansvariga på 

Facebook  som ytterligare en metod, men vi blev nekade till den möjligheten. Då H&M 

nekade alla typer av intervjuer ändrades studiens riktning mer åt kundens perspektiv och 

vi uteslöt intervjumetoden helt. Annars är detta en metod som vi önskat ha med.  

Tidspressen och omstrukturering av studien har fått oss att utesluta kvalitativ 

innehållsanalys som en möjlig metod. Genom att använda en kvalitativ innehållsanalys 

hade vi kunnat få en mer fastställande empiri. Det hade varit önskvärt att studera mer 

alternativt ta med fler inlägg i diskursanalysen, samt haft en längre period för 

kartläggning om det skall göras en mer omfattande studie. Då kritisk diskursanalys är 

relativt öppen i form av att det är vi som väljer vilka frågor vi går efter, kan det vara så 

att vi missar information. Detta för att vi avvisat det som icke relevant för studien.   

 

Ett annat problem som dök upp under kartläggningen och diskursanalysen av företagets 

facebooksida var katastrofen som skedde i Bangladesh. En fabrik hade rasat samman 

och många människor miste livet. Denna tragedi skedde den 24 april 2013, under vår 

första vecka med kartläggningen. Detta hade en stor påverkan på H&Ms facebooksida 
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då många kommentarer behandlade ämnet, vilket vi ser som ett problem då vårt resultat 

hade kunnat se annorlunda ut ifall tragedin aldrig skett.  

 

Gällande forskningsetiska problem så finns det en chans i att bekanta till oss som 

skriver sett att vi postat på H&Ms sida på Facebook, och då gått in och fyllt i vår enkät 

för vänskapens skull. Dock har vårt mål varit att inte bli påverkade av de som svarar, 

och genom att hålla det anonymt har vi inte blivit påverkade av de personer som svarat. 

Samma gäller då att vi kan ha påverkat respondenter till att gå in på företagets sida i 

efterhand, att de blivit påverkade av vår enkät att ta ställning.  

 
När det gäller kritik emot valda metoder så kunde vi ha haft en mer omfattande 

enkätundersökning, samt eventuellt haft i tanken att dela ut en pappersenkät till kunder 

utanför H&Ms butik. Dock vill vi inte påverka respondenterna, vilket detta kunde ha 

setts som reklam för butiken i form av att kunder kanske gått in på Facebook i efterhand 

och gillat företaget.  
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3. Teoretiska Perspektiv  
 

I detta avsnitt redogör vi för det teoretiska ramverk vi valt. Avsnittet inleder med 

tidigare forskning inom ämnet, sedan en förklaring om valda teorier samt deras 

gemensamma kopplingar. Avslutningsvis för vi en diskussion gällande användandet av 

teorierna.  

 

3.1 Tidigare forskning  

 
3.1.1 Uses of the world unite! The challenges and opportunities of social media 

”Social Media allow firms to engage in timely and direct end-consumer contact at 
relatively low cost and higher levels of efficiency than can be achieved with more 
traditional communication tools” (Kaplan & Haenlein 2010, s. 67) 

 

I den här artikeln får vi en uppfattning om betydelsen av sociala medier, där det 

diskuteras om utmaningar och möjligheter som uppstår för företag, samt ger struktur för 

att förstå detta snabbt växande område av sociala medier (Kaplan & Haenlein 2010, s. 

60). Artikelförfattarna använder definitionen att sociala medier är en grupp av 

internetbaserade applikationer som bygger på de ideologiska och teknologiska 

grunderna av web 2.0 och det tillåter skapande och utbyte av användar-genererat 

innehåll (Kaplan & Haenlein 2010, s. 61). Det diskuteras även om självpresentation och 

virtuella spel som försöker att kopiera dimensioner av interaktioner ansikte mot ansikte, 

och sätta dem i en virtuell värld (Ibid. 2010, s. 62). När det kommer till användande av 

sociala nätverk tar de upp Facebook och hur nätverket fungerar. De riktar sig även emot 

företag och nämner fem punkter om användande av media. Dessa punkter tar upp vikten 

av att vara försiktig i väljandet, välj en applikation eller skapa en egen, se till att hålla 

sidan aktiv, skapa en plan för media-integration och se till att alla har tillgång till det 

(Ibid 2010, s. 65-66). Andra viktiga punkter tar upp som exempel att personerna ska 

vara aktiva, ödmjuka och intressanta, plus ärliga och lite oprofessionella (Ibid 2010, s. 

66-67). Dessa punkter rör sig angående frågan om det faktum att man ska vara social.  
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3.1.2 To be or not to be in social media: How brand loyalty is affected by social 

media? 

 
“When a member logs on a social media platform and explores the brand page, 
comments, shares a photo or experience, interacts with marketers, asks questions 
about the brand or the product or answers comments, that member is 
participating in the community activities and the invisible community becomes 
visible.” (Laroche, Reza Habibi &  Richard 2012, s. 78) 

 
Denna artikel diskuterar hur den osynliga kommunikationen börjar synas när individer 

går in i sociala medier, delar upplevelser och svarar på frågor samt interagerar med 

andra deltagare på sidan. Samtidigt förklaras det att “our goal is to show how brand 

communities based on social media influence elements of the customer centric model 

(i.e., relationships between focal customer and brand, product, company, and 

other customers) and brand loyalty” (Ibid. s. 76). Utförandet av deras undersökning 

utspelades på Facebook, Twitter och MySpace, där de gjorde en surveyundersökning 

med frågor gällande om personerna följde ett speciellt märke i sociala medier. Det 

visade sig att kundernas relation med varumärket, produkten, företaget och andra 

kunder blev stärkta, i den utsträckningen att en varumärkesgemenskap baserad på 

sociala medier fungerar med att förse förmåner till sina medlemmar, underlättar 

informationsutbytet och förbättrar kundernas kommunikation med varandra (Ibid, s. 

81).  

 

3.1.3 Social media: The new hybrid element of the promotion mix. 
 
Denna artikel berör ämnet sociala medier och potentialet för marknadskommunikation 

inom medier som exempel Facebook. Artikeln är uppdelad i tre syften och målet var att 

slutligen få fram en diskussion om hur man genom marknadskommunikations metoder 

bäst kan forma consumer-to-consumer konversationen. Författarna citerar Boone & 

Kurtz i artikeln gällande en av sina utgångsfrågor ”Integrated marketing 

communications (IMC). Integrated communications attempts to coordinate and control 

the various elements of the promotional mix-advertising, personal selling, public 

relations, publicity, direct marketing, and sales promotion-to produce a unified 
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customer-focused message and, therefore, achieve various organizational objectivities” 

(Boone & Kurtz 2007 s. 488). Artikeln tar upp att det skapas ett nytt  

kommunikationsparadigm med de nya kommunikationsmedlen och jämför med de 

gamla IMC verktygen (företag som pratar mot kunder). Det som lyfts fram är att kunder 

pratar med kunder, på en nivå som är okontrollerbar för företagen. Det som vi anser blir 

intressant i artikeln är hur ett skifte krävs av företagen i marknadskommunikationen. 

Eftersom företagen inte kan kontrollera kommunikationen av kunderna på sociala 

nätverk så krävs det mer kunskap från företag och deras kommunikationsplanering.  

“Allthough marketing managers cannot control information disseminated through 
these forums on consumer behaviour is tantamount to surrendering the 
communications process to the vagaries of the marketplace”. 
   (Glynn Mangold & Faulds, 2009 s. 359). 
 
 

3.1.4 The impact of internet communication on social interaction 
 
Tidigare har det publicerats en artikel under titeln ’The impact of internet 

communications on social interaction’. Denna artikel belyser problemet med att 

konsekvenserna av social interaktion på internet inte än går att bestämma (Wells 

Brignall & Van Valey 2005, s.339-340). De skriver om Goffmans teorier där han 

presenterar argument om hur ”jaget” är en aktör i en pjäs och svarar på dömandet av 

andra människor och att individer kan spela unika roller i olika sociala situationer, att 

man effektivt kan vara en annorlunda person i olika situationer (Ibid. s. 338).  Även i 

denna artikel tas det upp att det finns flera möjligheter med positiva utgångar av att 

använda internet, och de skriver att internet är ett neutralt och socialt 

struktureringsverktyg (Ibid. s. 335). Författarna tar upp möjligheten med att genom att 

enbart socialisera på nätet så kan man förlora information om interaktion utanför 

internet, men att det kan vara en möjlighet för tysta individer att framföra åsikter. De 

lägger mycket vikt vid det faktum att internet varken är positivt eller negativt, utan att 

det är ett verktyg som kan användas på olika sätt (Ibid. S. 340).  De avslutar artikeln 

med en diskussion där de skriver om styrkorna med internet, att om i framtiden 

individer kan välja själva vilka de vill interagera med; så är det eventuellt även en av 
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internets svagheter när det kommer till utveckling av sociala interaktions färdigheter 

(Ibid. s. 345).   

 

3.2 Teorival 
Övergripligt börjar studiens teoretiska del med Uses and Gratifications teorin som 

behandlar användande av medier för att stilla ett behov. Sedan blir det mer specificerat 

på den sociala interaktionen och medierad socialitet. Genom dessa uppkommer ett 

skapande av identitet i interaktionen, och samtidigt en utveckling av jag-et och 

framställandet genom olika masker på olika arenor. 

 
3.2.1 Uses and gratifications theory 

”According to uses and gratifications, a medium or message is a source of 
influence within the context of other possible contexts”   

- Alan M. Rubin 2009, s. 165  
 
Teorin uses and gratifications beskriver sättet på hur en individ använder sig av medier. 

Själva ämnet behandlas i kapitel 8 i boken ’Media Effects – Advances in Theory and 

Research’ där Alan M. Rubin förklarar de huvudsakliga elementen i teorin. Dessa 

element inkluderar vår psykologiska och sociala omgivning, våra behov och motiv att 

kommunicera, medierna, våra attityder och förväntningarna på medierna, funktionella 

alternativ till att använda medierna, vårt kommunikativa uppförande och resultatet eller 

konsekvenserna av vårt uppförande (2009, s. 166). Enklare förklarat är det användarens 

behov som får individen att röra sig mot en typ av medier som kan stilla detta behov. 

Detta tankesätt om behov behandlas även av Abraham H. Maslow (1987) i boken 

’Motivation and personality’ där han skriver om behov uppdelat i olika steg. Det behov 

som vi vill lyfta fram är det som Maslow beskriver som ’The belongness and Love 

needs’. ”Any good society must satisfy this need, one way or another, if it is to survive 

and be healthy” (Maslow 1987, s. 20).  

 
John Fiske förklarar i boken ’Kommunikationsteorier - En introduktion’ att denna teori 

är utvecklad för att förklara masskommunikation, men att den även stämmer väl med 

teorier om personlig kommunikation, där det förutsätts att vi använder sociala relationer 
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för att tillfredsställa personliga behov och drifter (2009, s. 199). Vidare skrivs att denna 

modell förutsätter att publiken är lika aktiv som användaren. Denna teori behandlar idén 

om att det är individerna som styr medierna och att det är vi själva som påverkar hur 

medierna kan influera oss. Genom att aktivt söka upp företaget i sociala medier är det 

individerna som väljer hur de vill bli tilltalade av företaget.  

 

3.2.2 Social interaktion  
Något som Björn Eriksson fokuserar på är att se vilka det är som möts i interaktionen 

och vilka sociala band som uppstår. Annat fokus ligger på det interaktiva värde som 

uppstår i interaktionen. Han använder begreppet ”samhandlingar” eller ”interaktivt 

handlande”, där han skriver att detta är minsta enheten i all interaktion (Eriksson 2007, 

s. 80) men även begreppet ”samhandlingskrets”, vilket han ser som ett instrument för att 

bedriva interaktion och ser det därför som det som ytterst svarar för interaktionens 

följder (2007, s. 80). Eriksson skriver även om det faktum att man ofta identifierar 

aktören när man försöker identifiera en handling, vilket då ställer frågan om vad är det 

vi ser när vi betraktar en aktör (2007, s. 86). Det han menar med interaktiv handling är 

att: ”en interaktiv handling kräver den samtidiga närvaron av minst två aktörer som 

ansluter sig till varandra” (Ibid. s. 89). Detta klargör att interaktion inte kan uppstå med 

enbart en aktör. Gällande sociala band så talar han om styrkan i rättigheter och 

förpliktelser, att detta band då är en interaktiv anslutningsform (Ibid. s. 191). Tidigare är 

det förklarat att ömsesidighet är en förutsättning för interaktionen (Ibid. s.191). Vidare 

behandlar Eriksson det faktum att: ”Band är det centrala begrepp för att förstå en 

interaktiv struktur. Det är de personer och de grupper som vi är frivilligt bundna till som 

utgör den emotionella och värdemässiga plattform som vi står på även i sådan 

interaktion som inte formas av några band. Det är vetskapen om våra band och resurser 

som detta ger som i sin tur ger oss kraften att initiera och upprätthålla annan 

interaktion” (Ibid. s. 185).  
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3.2.3 Medierad Socialitet  

Medierad interaktion förutsätter bruket av ett tekniskt medium som gör det möjligt att 

överföra information eller symboliskt innehåll till individer som är avlägsna i rummet, i 

tiden eller i både och (Thompson 2001, s. 109). Här kommer en viktig faktor gällande 

att rum- och tidsaspekten inte längre spelar så stor roll. Klyftan emellan människor i 

olika länder minskar med hjälp av medierad interaktion.  

 

Thompson bearbetar samtidigt ämnet jaget och erfarenheten i en medierad värld. Han 

skriver att ”Medieutvecklingen inte bara berikar och förvandlar jag-bildningens process, 

den skapar också ett nytt slags intimitet som i vissa grundläggande avseenden skiljer sig 

ifrån de former av intimitet som utmärker interaktion ansikte mot ansikte” (Ibid. s. 257). 

Detta går hand i hand med hur Thompson skriver om att medierad interaktion 

förminskar möjligheter att minska oklarhet, och genom att detta spektrum av 

symboliska signaler begränsas så måste individerna falla tillbaka på egna resurser när de 

skall tolka budskap som sänds (Ibid. s. 110). Genom att använda sig av det som ses som 

egna resurser stärks uppfattningen om jaget. Thompson skriver om jaget som ett projekt 

som individen aktivt konstruerar, detta utifrån det symboliska material som hon förfogar 

över och väver in i en sammanhängande beskrivning av vem hon är (Ibid. s. 260 - 261). 

Detta blir en konstruktion som kan omformuleras utefter nya erfarenheter. Genom den 

medierade interaktionen blir det nya erfarenheter och utvecklingar för jag-bildningen.  

 

3.2.4 Identitetsteori 

”De två teoribildningarna kan verka motsägelsefulla i sina antaganden om identitet – 

den ena betonar det kognitiva eller mentala, och relativt stabila, medan den andra 

fokuserar det diskursiva eller språkliga, och kontextuellt tillfälliga. Båda 

teoribildningarna betonar dock den sociala aspekten av identitet, att den är en produkt 

av vårt umgänge med andra människor” (Olausson 2009, s. 142). Det som vi anser vara 

viktigt i denna studie är det diskursteoretiska perspektivet, vilket Olausson förklarar är 

mer fokuserat på språket eller diskursernas roll i själva processen (2009, s. 142). Här ser 
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man hur den sociala aspekten kan spela en stor roll då påverkan av en individs identitet 

kan skapas i samråd med andra. Samtidigt kan det vara bra att skilja emellan den sociala 

eller kollektiv identiteten och den personliga identiteten. Jostein Gripsrud (2008, s. 20) 

förklarar att den sociala identiteten uppkommer genom andras uppfattningar om oss, 

och de kollektiva sammanhang som vi ingår i. Gripsrud betonar även det faktum att den 

sociala identiteten kan variera från en situation till en annan. Den personliga identiteten 

behandlar vad som är unikt hos oss själva, vad som skiljer oss från andra och Gripsrud 

skriver att det är detta som gör att våra egna erfarenheter, känslor och stämningar 

speciella, och att det kanske inte är lätt att dela med andra (Ibid. s. 20).  

 

Olausson skriver att identitet kan betraktas som en väv av föreställningar, värderingar 

och attityder som i sig inte är av tillfällig natur utan relativt trögrörliga kognitiva 

företeelser (2009, s. 142). Samtidigt skriver hon att när det kommer till identifikation så 

skrivs det att ”eftersom identifikationen är tillfällig och beroende av den situation man 

befinner sig i, är det möjligt att identifiera sig med flera gemenskaper” (Ibid. s. 143). 

Detta påvisar att befästning av tillhörighet kan ske i fler grupper och att det är situations 

anpassat.  

 

3.2.5 Rollgestaltning 

“Information about the individual helps to define the situation, enabling others to 
know in advance what he will expect of them and what they may expect of him” 

- Goffman 1990, s. 13 

 
Denna teori utgår ifrån tanken att människor skapar olika roller beroende på vilken scen 

de uppträder i. Lars Erik Berg förklarar i boken ’Moderna samhällsteorier’ att 

innebörden av Erving Goffmans yttrande om att studera ”ögonblick och dess 

människor” ligger i att människan i hög grad bestäms av situationen, det sociala spel 

som hon är inbegripen i med andra människor i varje given situation (2010, s. 168). 

Teorin utspelar sig på olika rollgestaltningar, där en aktör visar sig på en scen, framför 

en viss publik. ”Utan publik blir det ingen teater alls, och publiken bestämmer i mycket 

stor utsträckning utfallet av dramat” (Berg 2010, s. 170). Genom att anta en viss mask 
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eller roll inför andra människor kan man till en viss del styra andra människors 

uppfattning av en själv. Masken som man använder är en produkt utav en scen, och som 

Goffman förklarar; inte en orsak till den (Goffman 2009, s. 218).  

 

3.3 Diskussion 

Tanken bakom användandet av teorin ’Uses and Gratifications’ är att vi i vår uppsats 

vill se hur H&M använder sig av sociala medier samt se hur kunderna väljer att se 

innehållet på Facebook. Denna teori valdes då besökare måste gilla företagssidan på 

Facebook för att kunna få upp innehållet på sina nyhetsflöden. På detta sätt så är det 

kommunikation till redan intresserade besökare som valt att själva ta steget att följa dem 

i dessa medier. Detta är en viktig del i vår uppsats, att kunder redan valt sig att engagera 

sig i företaget i sociala medier. De har aktivt sökt upp H&M för att få vidare 

information och delaktighet i vad företaget har att dela. Samtidigt har H&M ett behov 

av att dela sitt företagsmärke och har därför valt att synas i dessa medier. Denna teori 

skall ge en djupare insikt i behovet som ligger i användandet.   

 

För att kunna stilla behovet krävs någon form av interaktion. Detta leder oss in på 

Eriksson, Thompson och Goffman. Det teoretiska perspektivet gällande social 

interaktion och medierad socialitet gäller i detta fall det som utspelar sig på H&Ms 

facebooksida mellan företag och besökare. Goffman’s teori berör framställandet som de 

som interagerar visar av sig själva samt även Thompson berör ämnet av utvecklingen av 

jaget genom medierad interaktionen. Det som Eriksson betonar gällande social 

interaktion är ömsesidigheten emellan fler aktörer. När det kommer till band emellan 

aktörer och den utspelade ömsesidighet som krävs i interaktion går det väl ihop med 

Uses and Gratifications, då den behandlar aspekten att både publik och aktör skall vara 

lika aktiva.  

 

När det kommer till identitet och interaktion så påpekar Olausson via identifikation hur 

tillhörighet i en gemenskap inte utesluter andra gemenskaper. Mycket är tillfälligt och 
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då går det att se till hur Goffman talar om uppvisande av jaget på olika arenor. Här går 

det att skilja emellan den personliga och kollektiva identiteten, där en individ kan känna 

sig som en i gruppen och visa upp en sida av sig själv, där personen i fråga kanske hade 

agerat annorlunda om den hade varit ensam. Liktidigt talar Eriksson om hur man är 

frivilligt bunden till de arenor du befinner dig på, vilket ger en samrörelse i hur du själv 

framställer dig och skapar identitet utifrån. Detta utgår ifrån vilken interaktion du 

befinner dig i. Det specifika med Goffmans teori är det fokus i framställandet, vilken 

mask som används i vilken situation. I detta fall är Facebook scenen då teorin påpekar 

vikten av att utspela sig inför en publik. Detta berör både företag och besökare, då 

H&Ms logg är öppen för alla att se vad som händer. 

3.4 Avslutande reflektion 

De valda artiklarna i tidigare forskning behandlar alla viktiga aspekter inom 

användandet av sociala medier. De reflekterar över hur kommunikationen utspelar sig, 

hur man skall använda det till så stor nytta som möjligt och hur möjligheten till enklare 

spridning av information kan te sig. Det nämns även att det är en utmaning att använda 

sociala medier rätt, och erbjuder tips till de som ger sig in i sociala medier.  Genom ett 

avstamp i detta såg vi samband mellan den tidigare forskningen och de teorier som vi 

har valt. Detta för att teorierna ger en bild av användandet, interaktionen och 

möjligheterna som det valda mediet kan ge. Då mycket fokus ligger på användandet såg 

vi ett syfte med identitet och rollgestaltning, för att få en bild av de som interagerar och 

nyttjar sidan. Användandet ger en vinkling ifrån behov och interaktion, vilket vi band 

samman med teorin uses and gratifications, samt social interkation och just medierad 

interaktion. Tidigare forskningen om brand loyalty – märkeslojalitet, behandlar just 

påverkan genom användandet av sociala medier. Detta är intressant och går hand i hand 

i hur den medierade socialiteten fungerar, i kontrast med hur framställandet av företaget 

synd i de sociala medierna. Påverkan genom kund – till – kund konversation är något 

som också tas upp i den tidigare forskningen, vilket vi ansåg vara av ansenlig vikt 

för vår studie. Teorierna och tidigare forskning knyter an till användandet, interaktion 

och kommunikation vilket är vad vi vill studera. 
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4. Resultat och Analys

I det här kapitlet knyter vi samman teorin med de empiriska resultaten och material från 

vår forskning. Analysdelen inleds med separata analyser från varje del av empirin. 

Sedan knyts delarna ihop av teoretisk applicering på det sammanställda materialet mot 

slutet av kapitlet. Den teoretiska appliceringen utgår sedan i resultat och ger svar på 

frågeställningarna.  

4.1 Kartläggning  

H&M har en väldigt aktiv sida på Facebook. Det kommer upp inlägg nästan dagligen 

med undantag ifrån helger. Under de två utvalda veckorna för vår kartläggning – vecka 

17 + 18 – lades det upp minst ett inlägg varje dag. Om det bara varit ett inlägg var det 

oftast på engelska, men om det är fler inlägg under en och samma dag är det minst ett 

svenskt inlägg. Det som H&M lägger upp är bilder och videor, där videorna enbart är 

från företagets Youtube-kanal. Bilderna är på kläderna ifrån butiker, sammansatta 

outfits och nyinkomna varor. Texten till bildinläggen förklarar vad det är, plus att det 

ofta är en öppen fråga till läsarna där de undrar hur de använder kläderna. Oftast gäller 

det vad som är favoritplaggen eller hur man skall klä sig till helgen, men samtidigt 

uppmaningar till följarna att skriva vad de tycker om det nyinkomna. Genom detta 

uppmanar de till interaktion med kunder, de startar upp en diskussion där det blir en 

kund-till-kund diskussion om klädesplagget. I denna diskussion tillför H&M svar på 

frågor om priser, färger och butiker. De länkar vidare till online-shopen eller till 

kundtjänst och kontakt på hemsida ifall det är frågor som inte går att besvara helt eller 

om det är kritik som ges. Ibland blir det diskussion, medan i många fall så är det bara 

kommentarer i form av respons individuellt.  

Inläggen på sidan ifrån H&M är korta och koncisa, detta vare sig det är en kommentar 

eller en bildtext. Det är en formell och artig ton igenom samtliga meddelanden, plus att 

det inger en personlig känsla genom att de taggar personens namn i svaren på inläggen. 
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Det är inga smileys i inlägg eller kommentarer, utan de går rakt på sak och svarar oftast 

först med en kommentar om hur de uppskattar feedbacken – exempelvis ”Tack för ditt 

intresse!” eller ”Vad kul att du tycker såhär”. I de fall som det är negativ feedback så 

skriver de att de beklagar intrycket och de tycker att man skall kontakta kundtjänst. Det 

syns att inlägg kommer under arbetsdagarna, men kommentarer av företaget sker under 

helger. I de fall som H&M har svarat på kommentarer får de oftast en positiv 

kommentar tillbaka, eller respons i form av att den som kommenterat skrivit ”tack”.  

 

4.2 Kritisk diskursanalys 

Inlägg 1: Bilder på skor. Upplagd av H&M 22 april 2013.  

Denna bild innehåller 11 par olika skor, med en bildtext som lyder: ”Ballerinaskor, 

sneakers eller stövletter? Vilka skulle du helst vilja ha i din garderob?”. Denna fråga är 

av ett mer personligt slag då de väljer att skriva ”du”. Ur ett makroperspektiv så är det 

en helhet i inlägget då innehållet i kommentarerna hör till bildtemat (Berglez & 

Olausson 2008, s. 129) då personerna som svarat skriver vilken av skorna på bilden de 

är intresserade av. H&M har inte kommenterat något på bilden, utan det är enbart 

besökare som skriver. Ur ett mikroperspektiv sitter den globala och lokala koherensen 

ihop då meningen med bilden får en helhet då kommentarerna behandlar samma ämne 

och de ger svar på frågan ställd av företaget. Samtidigt ur ett makroperspektiv går det att 

tolka som att det blir en kollektiv identitet och gemenskap genom att individer 

kommenterar vilka skor de gillar och att flera kommenterar samma sak.  På denna bild 

går det även att tolka ur ett mikroperspektiv, då det blir ett hävdande av sin egen 

personliga identitet i det kollektiva då man själv vill framföra en åsikt i ett kollektivt 

sammanhang. Man blir påverkad av bilden, ser kommentarer och vill sedan själv hävda 

sig. Detta blir en orsak och verkan situation (Berglez & Olausson 2008, s. 129) 

konstruerad av att H&M framfört en fråga. 

 

Genom att använda sig av kommunikativa praktiker så som frågor ställda ut emot 

besökare så får H&M en uppfattning om vad som är populärt. Då den mänskliga 
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kommunikationen i tal, skrift, estetiska uttryckningar och fotografier genomsyrar 

ideologi av övervägande tankesätt och normer (Jansson 2008, s. 123) visar detta att det 

skulle kunna vara en strategi att se hur besökare tänker om ett visst antal varor, för att se 

hur normen ter sig och eventuellt kunna ta in mer av den produkten. Om så var fallet, 

får besökarna mer makt över vad som skall finnas i butiken. Genom att besökarna svarar 

med kommentarer om vilket par skor de gillar mest, visar de att de tar emot frågan och 

vill hävda sig.  

 

Den lexikala stilen igenom inlägget är neutral ifrån företaget, med en vinkling emot 

personifiering och identitetsskapande då de skriver frågan ”vad du helst vill ha i din 

garderob”. Det är mycket neutrala kommentarer där personerna enbart svarat på den 

ställda frågan, samtidigt som det finns en negativ kommentar om att företaget skall sluta 

att lägga upp bilder på slutsålda produkter, då det skapar irritation och känns onödigt. I 

detta fall inger det känslan av att personen i fråga försökt beställa något och blivit 

irriterad över att varan var slutsåld och att det inte är första gången det händer.  

 

Interaktionen i kommentarerna innehåller personliga åsikter där en visning av 

identiteten framkommer genom att peka ut vad personen i fråga har för värderingar samt 

föreställningar om den egna stilen. Samtidigt tar de på sig en roll genom att kommentera 

på bilden.  

 
 
 
Inlägg 2: Bild på modebloggares favoriter. Upplagd av H&M 24 april 2013.  

Detta inlägg är en sammansatt bild av modebloggaren Martina Vackovas favoriter från 

H&M Life. Bildtexten innehåller en länk till hennes blogg och att hon älskar att blanda 

sportiga influenser med formella kläder. Bildtexten står på engelska.  

 

Innehållet i kommentarerna handlar mest om att människorna kommenterar en siffra 

efter vad de gillar på bilderna. Det är fem bilder i kollaget på bland annat skor, tröjor, 

smink och en kjol. Förutom sifferkommentarer så kommer det upp att saker är slutsålda 
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på nätet, eller att man inte har sett dessa plagg förut. Det kommer samtidigt upp länkar 

till andra sidor eller tävlingar i kommentarerna, bloggar och andra facebooksidor. Även 

till denna bild kommer det kommentarer om krisen i Bangladesh. H&M har inte gått in 

och svarat på någonting i denna interaktion, och det blir heller ingen diskussion emellan 

besökarna om innehållet på bilden. Bemötandet i kommentarerna håller en neutral ton 

då många enbart skriver siffror. Det är samtidigt många som kommenterar emotionellt 

med hjärtan, och i vissa fall skriver starka ord i form av att de älskar företaget och älskar 

det som är på bilden.  

 

Genom en makroanalys på denna bild så skapar H&M ett tema där de ger mycket makt 

till en bloggare. Genom detta visar de upp en sida av samarbete för att ge en helhet på 

hur deras varor kan användas. Vidare till orsak och verkan i mikroperspektiv så blir det 

mer personifierat av att en bloggare använder sig av H&Ms varor och det blir ett ansikte 

utåt, en identitet, för besökarna på sidan att se. Då det inte är en fråga utåt är det de som 

kommenterar som tar makten genom att visa upp vad de tycker är finast på bilden. 

Genom att bemöda sig att kommentera på eget bevåg vad de själva tycker är finast ger 

det föreställning av vad personerna har för värderingar. Den globala koherensen går lite 

förlorad då det kommer upp länkar till andra sidor i kommentarerna, det är alltså inte 

enhetligt hållandet till ämnet genom alla de kommentarer till bilden. Genom länkar till 

andra sidor försöker personer att ge sig in i huvudtemat av att det är en bloggares 

favoriter, samtidigt anses det bli mindre relevant i kommentarerna. Detta skriver 

Berglez om gällande makroanalys, att ju mindre relevant något anses vara, en desto mer 

marginaliserad position får det i relation till huvudsidan (2010, s. 275).  

 
 
Inlägg 3: Bild på kimonos. Upplagd av H&M 30 april 2013.  

Detta är en kollagebild på 11 olika kimonos. Texten till bilden är på engelska och 

förklarar att kimonos är säsongens trender. Det står även att man ska bli inspirerad av 

H&M’ Life’s vackra street stylers. Återigen är det ett meddelande för och riktat mot 

deras läsare. När det kommer till meningar, opinioner och värderingar, är de oftast 
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inbakade i en redan etablerad diskurs, vilket leder till tankesätt som oftast tas för givet 

och lätt förväxlas med neutral information eller objektiv fakta (Berglez 2010, s. 274).   

Meddelandet är inte av personlig karaktär utan gör mer ett uttalande med följd av ett 

tipsande. H&M startar en diskussion som leder ut i ett vimmel av tankar och 

kommentarer av interaktion mellan kunder och följare. Det är fult, fint, japanskt 

inspirerat, inte japanskt utan kinesiskt osv. I kommunikationsflödet är det många 

kommentarer som inte behandlar temat som givits av H&M i posten. Det är mycket 

personlig marknadsföring av besökarna där de marknadsför sig själv i bloggar eller 

mode-tävlingar. H&M svarar inte på någon fråga i hela inlägget. I diskussionerna 

mellan besökarna på sidan är det i överlag en god ton på bemötandet i texterna. En del 

kommentarer visar missnöje på H&M dåliga kunskap om orientalisk kultur och tar på 

sig rollen att försöka rätta dem. Det är en lättsam besvikelse från följarna gällande 

kunskapen om just kimonos. En del kommentarer riktar sig direkt mot katastrofen i 

Bangladesh, kommentarer som ifrågasätter H&M som företag. 

 

Som helhetstema i makroperspektiv kan man se att det behandlar ämnet kimonos, ett 

slags klädesplagg som H&M vill sälja. Det är det tema H&M vill dela med sig och 

forma diskussionen efter genom sitt meddelande av foto och text. Ett tema som inte 

följs i inlägget utan det blir ett deltema som speglas på just kimonos. Det blir viktigare 

att diskutera och rätta om vad för slags kimono och vilken kultur dessa kimonos 

beblandas med. Detta blir viktigare än ämnet och kläderna och besökarna känner sig 

tvingad till att hävda sig om vad det är och inte är. 

 

H&Ms meddelande sprider ut sig i fler delmeddelanden och återigen är det 

bangladeshkatastrofen som tar åt sig fokus på H&Ms facebooksida. Som vi redan var 

inne på så kan man se i ett mikroperspektiv att kommentarerna inte hänger ihop med det 

globala temat som H&M vill dela. Koherensen är splittrad vilket gör kommentarerna 

spretiga och splittrade från sammanhanget. Lokala koherensen innefattar 

argumenteringar, påståenden och beskrivningar (Berglez 2010, s. 275) vilket är precis 
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det som sker i kommentarerna. Det som binder samman inlägget är valet av språk. 

Engelskan är det som förenar hela tråden. 

 
Inlägg 4: Bild på sommarklänning. Upplagd av H&M 3 maj 2013.  

H&M har lagt upp en bild på en sommarklänning med texten; ”Snygg i sommar i 

långklänning! Hur fulländar du den perfekta sommarlooken?”. De ställer en personlig 

fråga riktat ut mot besökarna, där de svarar och börjar interagera med varandra. Första 

svaret är positivt i form av att personen skriver att den skulle vilja ha klänningen, där 

den andra personen har kommenterat att första personen skall köpa den då det anses att 

personen skulle passa i klänningen. Kommentarerna fortsätter med innehåll om att 

besökarna hoppas att klänningen i fråga finns i butiken alternativt på nätet. Det framgår 

även att de inte hittar klädesplagget i webbshopen och att det inte går att köpa den 

genom företagets hemsida.  

 

Förutom att personer kommenterar att de gillar klänningen, så framkommer det kritik i 

form av att personer ger kommentarer om att man borde bojkotta företaget, i detta fall 

skrivs det att bakgrunden ligger i dåliga arbetsförhållanden. Det kommer även 

kommentarer som drar upp krisen som skedde i Bangladesh, där det ställs frågan; ”How 

many bodies do you need to realize the term humanity” samt en kommentar att företaget 

bör skriva under en byggnad och brandsäkerhets pakt. Tonen i inlägget är positiv till en 

början, med H&M som använder starkt positiva ord som ”Fulländar” och ”Perfekta”. 

Kommentarerna övergår från positiv respons till mer negativ i form av förhoppningar 

till starkt kritisk respons emot företaget. Delar av de kritiska kommentarerna är riktat 

emot företaget, men med fokus mot kunder. Detta i form av formuleringar som ”alla 

borde bojkotta”. De negativa kommentarerna vill lyfta situationen i Bangladesh, vilket 

gör att de tar den situationen och sätter in i bildinlägget som behandlar ett annat tema. 

Detta är intressant då den kritiska diskursanalysen strävar efter att lyfta upp de 

omedvetna sociokulturella processerna på medvetandeplanet (Berglez 2010, s. 274).  
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Bemötandet av kunderna är därigenom bra till en början, men med en skiftning i 

bemötandet i senare kommentarer. Företaget har i detta fall inte svarar på någon av 

kommentarerna.  

Ser man till koherensen så hör en del kommentarer inte till ämnet som H&M startar upp 

genom att fråga om sommarlooken. Temat i frågan når inte ut till besökarna, då de 

senare kommentarerna hör till ämnet om krisen som skett. Detta gör att inlägget inte 

håller ett och samma tema. De värderingar som framkommer är starkt ifrån besökarnas 

sida. Även om det är starkt kritiska kommentarer emot företaget, har besökarna ändå 

bemödat sig att gå in på sidan för att visa upp egna åsikter. Genom att öppet skriva en 

kritisk åsikt och få respons i form av att personer gillar inläggen får de mer innebörd 

och makt, och i och med att H&M inte svarar på kommentarerna så är det besökarna 

som får mest makt i detta inlägg.  
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4.3 Enkätundersökning 

Vår enkät bestod av 16 frågor. Det var blandat med öppna och stängda frågor, detta i 

form av flervalsfrågor eller kommentarer, eller frågor där man enbart kunde välja ett 

svar. I enkäten kunde man ge en övrig kommentar för att förklara valet av svar. Det var 

inte obligatoriskt men det var många som ändå gav en kommentar. Det var obligatoriskt 

att svara på alla frågor. Vi fick in 48 svar på enkäten under de veckor den var aktiv. Det 

var 13 män och 35 kvinnor som svarade på frågorna. Åldern varierade, men det var 34 

stycken av de som svarade som var i åldern 20-24 år. 44 personer svarade att de gillade 

något företag på Facebook, men det var bara 17 stycken som gillade H&M på 

Facebook.  

 

När det kom till åsikter om varför man väljer att följa ett företag på Facebook så var det 

45 personer som svarade att det var för informationens skull. Samtidigt så var 

delaktighet och identitetsskapande något som utmärkte sig, till skillnad från valet att 

skapa dialog som ingen svarade som anledning till att följa ett företag på Facebook. Av 

de som gett kommentarer på denna fråga var det åsikter i form av nyfikenhet, närhet till 

märket och för att se erbjudanden och tävlingar som var anledning till att gilla ett 

företag på Facebook. Förutom kommentarer om att man inte gillar företagssidor kom 

tanken att stödja vänner som är företagare samt att man gillar ett företag på sidan helt 

enkelt för att man gillar företaget. Gällande företag i allmänhet och varför man söker 

upp det stod det klart att majoriteten av de som svarade sökte upp företagen på egen 

hand. Annars var det rekommendationer som påverkat. En av de öppna frågorna gällde 

vad personen tyckte var viktigt med en företagssida. Här fick vi in kommentarer om att 

det blev en personlig känsla i kommunikationen, att det var viktigt med aktivitet, att 

vara öppen för synpunkter ifrån kunder och man skall vara öppen och ärlig mot sina 

kunder. Övergripande igenom svaren var det vikten av rätt och relevant information 

som stod ut. När frågan om hur det kom sig att man gillade H&M på nätet var det en 

person som svarade att de blivit rekommenderade till att gilla sidan, medans det var 17 

personer som svarade att de gjort det på eget initiativ. Av de som gillade företagssidan 
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så handlade det om information och nyheter, reklam, eventuella erbjudanden, se 

nyheter, få inspiration, möjlighet till kontakt utan tvång.  

 

I enkäten besvaras en fråga om H&M fått en ny identitet genom att använda sociala 

nätverk. Intressant med svaren i frågan är hur kluven frågan har blivit besvarad. 9 

personer svarade JA, H&M har fått en ny identitet på ett positivt sätt medans 11 

personer svarat NEJ på ett positivt sett. Resterande personer tyckte det ena eller det 

andra, dock kan man se att det ses positivt att H&M har tagit del av Facebook och gått 

med i det sociala nätverket. Personerna i enkäten svarar att H&M blir mer personligt 

positivt och att de är mer som en jämlik person. Vi har fått in svar som säger att det är 

lättare att hålla koll på företaget, som exempelvis kampanjer och trender blir lättare att 

följa. Många syftar på att om att få informationen snabbt och ser därför det som ett 

informationsplank för att få svar på saker snabbt och enkäten säger att till största del så 

använder man H&Ms Facebook till att nå eller få informationen. 

 

31 personer ansåg att det känns uppskattande som kund att bli erbjuden till möjligheten 

av interaktion med företaget och andra kunder. De svarar att man får den känslan om att 

företaget är i mån om en, det blir personligt. Man kommer närmare produkten och det 

går snabbt. Att det går snabbt och är enkelt anses väldigt viktigt hos våra besvarare. 

En intressant aspekt i enkäten är att de flesta kände sig inte mer delaktiga i företaget 

eller företag allmänt genom att gilla dem på Facebook. 33 personer sa NEJ till att de 

känner sig mer delaktiga och involverad i H&M. Över hälften känner alltså inte en mer 

involvering med företaget fastän de flesta känner att det blir personligt. 42 personer 

tyckte även att de inte fått en förändrad uppfattning av företaget sedan de gillat dem på 

Facebook vilket visar på att det inte påverkar kunderna eller företagets relationer 

tillräckligt för att få en annan uppfattning. Under samma fråga svarade en person JA och 

motiverade med att företag blir mer mänskligt. Det är en person som finns där om man 

undrar något eller behöver hjälp. 
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Summerande ansågs det viktigt av att ha en företagssida på Facebook är framförallt 

informationen som upprepas i enkäten. Andra viktiga punkter var att det skulle just vara 

snabbt, ärlighet och öppenhet mot sina kunder. Att man som företag kan nå ut till sina 

kunder på det sätt man vill men inte kan i verkligheten, men kan på nätet. En svarar att 

man får reda på erbjudanden eller nyheter snabbare än andra konsumenter vilket 

besvarar känslan av att det blir personlig och speciellt. 

 
 
4.4 Teoretisk applicering  

Jag vill hävda att interaktion skapar värden som annars inte skulle kunna 
förverkligas och att man utan denna insikt inte kan förstå behovet av att 
interagera eller vad man får ut av interaktionen” (Eriksson 2007, s. 206 – 207).  

 
Genom denna interaktion mellan företag och besökare skapas det värden som ger en 

förståelse av behovet att interagera. Insikten av dessa värden som skapas i interaktionen 

ger en förberedelse av vad de som deltar i interaktionen kommer att få ut av den.  

 

Detta går att dra en parallell till hur Laroche, Reza Habibi & Richard skriver om hur en 

person loggar in på en mediaplattform och utforskar företagssidan. Genom interaktionen 

på sidan blir märkesgemenskapen synlig (2012, s. 78). Med utgångspunkt i uses and 

gratifications så stillar denna person ett behov genom att interagera med företaget, vilket 

skapar ett värde utifrån att företaget eller andra kunder svarar i interaktionen. Om detta 

värde är gemenskap, så är det något både företaget och kunden tjänar på. De kommer 

närmare varandra genom interaktionen. Detta är något som H&M skriver om på sin 

hemsida om användandet av sociala medier; Att man tack vare sociala medier kan 

inspirera, informera och interagera med kunder – var de än i världen befinner sig 

(http://www.hm.com/se/). H&M uppmuntrar dessutom på facebooksidan att man skall 

kontakta dem gällande frågor. Genom att på vissa inlägg ställa öppna frågor så 

uppmuntrar de till att ta in information och åsikter som besökarna på sidan har. Detta 

visar på en uppskattning ifrån företagets sida, att de ser det som intressant att ta in 

åsikter ifrån besökare och kunder. Heide, Johansson och Simonsson skriver att 
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”Utgångspunkten för sociala nätverksplatser är att deltagarna inser att delande av 

erfarenheter och kunskaper är en styrka” (2012, s. 235). Detta är precis vad H&M gör 

genom att öppna upp en diskussion som kunder styras med hjälp av svar ifrån företaget 

och de delade erfarenheterna skapar en gemensam uppfattning där alla är delaktiga. 

Detta ger en styrka i form av en enad aktivt tolkande kundkrets. Genom att inläggen 

postas på företagets sida ser man avsändaren i varje enskilt inlägg, detta utan att i varje 

bildtext klargöra detta faktum. Då avsändaren är H&M får också kommentarerna till en 

bild en betydelse i form av att det är personliga åsikter ifrån företaget. Heide, Johansson 

och Simonsson skriver om att när människor kommunicerar konstruerar de en social 

verklighet som innehåller kunskap, identitet, relationer och betydelse (2012, s. 33). 

Genom företagets kommunikation utåt ger varje inlägg en möjlighet till insikt i 

företagets identitetsskapande. Företaget formar sin interaktion och styr den genom att 

enbart svara på frågor där företagets kunskap ger en betydelse.  

 

4.4.1 Personlig kommunikation och informationsintresse 

Kommunikationen utåt mot besökare och kunder håller en personlig struktur då det 

framgår att båda parterna ligger på en jämn nivå. Varje inlägg med en personlig 

inriktning ger en betydelse i form av hur kunderna uppfattar företaget och chansen till 

att interagera med dem för att bekräfta det sociala band som skapas. Som Eriksson 

skriver blir inläggen en samhandlingskrets, det instrument för att bedriva interaktion 

(2007, s. 80). Det inkommer många meddelanden på H&Ms sida och det går att se en 

röd tråd i de meddelanden och kommentarer som får ett svar av företaget. Det är frågor 

som gäller butiker, färger, priser samt frågor om leveranstid och modeller. De svarar på 

både positiva och negativa kommentarer, och uppmanar till vidare kontakt om det är en 

kund som inte är nöjd eller har en dålig erfarenhet av butikerna och märket. De öppnar 

även för mer feedback när de svarar på många olika språk och inte bara på svenska eller 

engelska. Genom denna medierade socialitet på olika språk minskar klyftan mellan 

kunder och företag. Som Thompson formulerar sig om medierad interaktion och hur de 

ger nya erfarenheter och utvecklingar för jag-bildningen går det att tolka ifrån både 

företaget och besökarens synvinkel. Detta genom att företaget intar en mer internationell 
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roll med att ha kompetensen att svara på olika språk, samtidigt som de visar sig 

jämställda och på samma nivå som besökarna genom att interagera på samma språk. Det 

blir en symbolisk handling ifrån företagets sida, vilket bekräftar stödet i förhållandet 

mellan företag och kund (Thompson 2001, s. 27).  Det som noterats är att om det är 

många kommentarer eller frågor på en bild är det inte ofta att H&M svarat på alla 

frågor. Det är dessutom noterat att företaget inte ”gillar” någon utav kommentarerna. 

Får en kund respons av företaget är det i form av ett svar i en kommentar.  

 

Det som går att utläsa av inlägg ifrån kunder är ett intresse i att få mer information, ge 

bekräftelse i att gilla de inlägg som företaget lägger upp och visa egna åsikter om vad de 

tycker och tänker om företaget och varorna. Detta framgick även i vår enkät, då 45 

personer av de som svarat på vår enkät skrev att man gillar ett företag på Facebook för 

information. I många kommentarer är det feedback i form av kritik. Det är både positiv 

och negativ kritik av märket och av de olika butikerna. Mycket negativ kritik berör hur 

fabriker fungerar, hur dålig kundservice det finns i butikerna och hur otrevlig en del 

personal är. Något som ofta har förekommit under vecka 18 var gällande deras ansvar 

för hur en textilfabrik rasat i Bangladesh och mycket människor har omkommit. Detta 

är en viktig aspekt att ta med då inlägg ifrån kunder behandlat detta ämne och 

framställandet av kommentarer har tagit en ensidig vändning. Nyhetssidor har framställt 

att det är många klädföretag som köper in ifrån Bangladesh, och att H&M är en av de 

största inköparna. Samtidigt skriver tidningen ’Veckans affärer” på sin hemsida att;  

 

 ”den svenska klädjätten H&M - världens näst största klädföretag, och den största 

uppköparen av Bangladeshtillverkade kläder - hade ingen produktion i de fem 

fabriker som fanns i den raserade byggnaden”.  

http://www.va.se/va-hallbarhet/efter-olyckan-hm-i-krismote-med-textilindustrin-

494804 
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Efter ett inlägg där en fråga om H&M ger något åt familjerna som förlorade någon i 

Bangladesh eller åt den fabriken som kollapsade så skrev H&M detta :  

”We don’t own or operate any factories, therefore, it’s not us that sets or pays the 
factory employees’ wages. We support the textile workers’ demand for higher 
minimum wages and that is why we continuously work to influence the local 
governments. Our thoughts go to the ones affected by the tragic accident. The 
accident happened at factories that do not produce for H&M.” 
 -  4/5-2013 
  

Mycket av de inlägg med kritik om Bangladesh-katastrofen svaras med att H&M länkar 

till deras hemsida där det står om hur de arbetar med Bangladesh. Många är anklagande 

emot företaget och skriver att de står som ansvariga för denna tragedi. Det kollektiva 

anklagandet i sig går att ses som en diskurs, där många har tolkat händelsen och dess 

rapportering i medierna på samma sätt och på så sätt indikerar det att de är del av en 

större språk- och samhällsgemenskap (Berglez 2010, s. 273). Samtidigt är det mycket 

positiv feedback som kommer upp i inlägg. Bland annat om deras Plus-size modeller 

som har framkommit mer i reklamer. Men det finns även en nackdel med Plus size 

modellerna och kläderna i inläggen på sidan. Det har kommit in kommentarer om att 

deras Plus size är vanliga kvinnor, och att om det som H&M räknar som ”Plus Size” är 

en förvrängning av ideal och att de istället skall använda deras ”Plus size” som 

”normala” modeller för vanliga kvinnor.  

 

4.4.2 Internet som verktyg och behovet av att synas 

Well Bignall och Van Valey skriver i artikeln ” The impact of internet communication 

on social interaction” att “The Internet itself is neither negative nor positive. It is 

inanimate, an object or a tool that can be used in various ways (2005, s. 340). Detta syns 

i mångfalden i användandet på H&Ms sida. De använder sidan som ett verktyg; ett 

nätverk för kundkontakt, respons och spridning av nya kollektioner, samt information 

om vart kunder kan finna rätt. Genom denna kommunikation i form av bilder, frågor, 

videodelning och svar på kommentarer sprids företagets budskap och framställning av 
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sig själva till användare av Facebook världen över. Detta bekräftades i enkätsvaren då vi 

fick in svar om att det viktiga i användandet av en företagssida på Facebook ligger i att 

de når ut till en stor massa, skapar kontakter och stärker redan befintliga relationer. Då 

kommunikationsprocesserna förändrar människors kunskaper, förståelse, känslor och 

handlingsberedskap (Heide, Johansson och Simonsson 2012, s. 223) kan H&M påverka 

sina kunder med hjälp av mer kommunikation. Utifrån det diskursanalytiska 

perspektivet ligger intresset i språkliga praktikers roll i och för samhället (Berglez & 

Olausson 2008, s. 123) vilket i detta fall ger en makt i företagets kommunikation utåt 

mot kunderna.  Samtidigt måste man då vara beredd på vad som kan hända ifall det blir 

kommunikativa problem emellan företag och kund, och hur man då skall hantera det. 

Parallellt med detta och företagets artighet utåt mot kunder styrs även uppfattningen om 

företaget i en riktning att det inte är några problem att kontakta företaget om det är 

något som går fel.  

 

Med utgångspunkt i teorin uses and gratifications så ser man ett behov ifrån både 

företag och kund att visa upp åsikter och att hävda sig i de upplagda inläggen på sidan. 

Även om det är företagen som startar upp en diskussion i form av en öppen fråga eller 

en bild, så är det besökarna som kommenterar som styr åt vilket håll diskussionen leder. 

Detta är intressant om man ser till Kaplan och Haenlein’s råd om att hålla innehållet 

intressant;  Find out what they would like to hear; what they would like to talk about; 

what they might find interesting, enjoyable, and valuable.(2010, s. 66). Genom att starta 

upp teman och frågor, kan företaget se vad besökarna diskuterar och genom detta få 

insikt i vad de tycker är intressant. Som nämnt i inläggen på diskursanalysen förser då 

H&M ett tema, vilket blir ett makroperspektiv, där kommentarerna ses som en orsak 

och verkan, detta i följd av makroperspektivet (Berglez & Olausson 2008, s. 129).  

 

Vare sig det är positiva eller negativa kommentarer, så befinner sig personen på 

företagssidan, vilket visar på ett behov av att framföra sina åsikter i just detta forum. 

Detta visar på att de som skriver riktar sig utåt till de aktiva på sidan, vilket är både 

företag och andra besökare. Genom kontinuerliga inlägg håller de sig till det som 
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Kaplan och Haenlein skriver om att vara social, att vara aktiv, nämligen genom att 

sociala medier handlar om delande och interaktion, så man ska vara säker på att 

innehållet alltid är nytt och att man engagerar sig i kunderna (2010, s. 66). Genom att 44 

personer svarade i vår enkät att de gillade ett företag på Facebook visar det på att det är 

viktigt för företaget att engagera sig och hålla sidan uppdaterad då det finns ett 

engagemang hos kunderna på nätet.  

 
 
4.4.3 Kontext, samhandlingar och sociala band 

Meddelandena som framkommer på denna sida håller sig inom kontexten för företaget, 

både positivt och negativt. Dock håller sig inte kommentarerna alltid till bilden som 

läggs upp av företaget, utan det kommer in åsikter om företaget ifrån andra 

sammanhang. Exempel är hur kommentarer ifrån Bangladeshkatastrofen genomsyrar 

bilder som företaget lägger upp för att visa nya kollektioner eller klädesplagg. Detta går 

att se som ett behov av att informera andra och att visa vart man själv står i en fråga, 

genom att öppet skriva för andra att läsa.  

 

Vi ser varje upplagd bild som en samhandlingskrets, som Eriksson förklarar som ett 

verktyg för att interaktion skall vara möjlig (2007, s. 80). Detta för att H&M öppnar upp 

möjligheter till interaktion genom att lägga upp en bild med tillhörande text eller fråga. 

De förser ett tema och en ingångspunkt för en diskussion, och är då en av aktörerna i 

interaktionen. De delaktiga i interaktionen är därför både företag och besökare, även om 

företaget inte sedan är med i diskussionen som uppkommer. I artikeln ’Social Media; 

The new hybrid element of the promotion mix’ tar man upp det faktum att en av dess 

roller är att kunder kan prata med varandra (Mangold & Faulds 2009, s. 359).  

Vår enkät visade att de som svarade kände sig mer uppskattade som kunder när de får 

möjligheten att interagera med företag och andra kunder, då man kände sig mer delaktig 

och få möjlighet att påverka.  

 

Även om kunder svarar till företaget skapas inget socialt band i denna interaktion, utan 

de band som skapas är emellan de besökare som styr diskussionen. Genom att utläsa hur 
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interaktionen är och hur kunder svarar varandra, påpekar vad som är fel eller negativt, 

går det att göra en tolkning i hur detta band skapar en värdemässig plattform. Att de 

känner en gemenskap och känner en förpliktelse att tala om ifall något inte stämmer. 

Detta kan vara ett bevis på att ett socialt band har skapas i interaktionen, som Eriksson 

förklarar om deltagares förpliktelser och rättigheter emot varandra (2009, s. 191).  

Genom att ha en vetskap om de band kunderna har med varandra (språk, resurser i form 

av kunskap och gemenskapen i ämnet) så blir det enklare att upprätthålla kontakten i 

samhandlingskretsarna. Exempelvis när en person skriver om ett plagg, och en annan 

person kommenterar att första personen skulle passa bra i plagget, och att den finns att 

köpa på nätet m.m. Då H&M och bilden blir den gemensamma nämnaren så är det en 

gemenskap i att de som kommenterar befinner sig under företagets regi  

 
I inlägget där H&M har en bloggare som listat favoriter ifrån deras sortiment visar de 

upp ett samarbete ifrån företagets sida. Mangold och Faulds tar även upp att “Enabling 

consumers to see others using the product can entertain and engage customers while 

communicating product benefits (2009, s. 362).  Genom att visa upp detta utåt mot 

besökare på sidan syns det ett värde i interaktionen, som besökare på H&Ms sida får ta 

del av. Då de delar egna Youtube-videor på sin sida där man ser användandet och 

skapandet av kläderna får man en helhetssyn av hur allting är. De visar sin interaktion 

med designers utåt. Eriksson hävdar att interaktion skapar värden som annars inte skulle 

kunna förverkligas och att utan denna insikt kan förstå behovet av att integrera eller vad 

man får ut av interaktionen (2009, s. 206-207). Värden i detta fall är vad människorna 

anses som värdefullt (Ibid, s. 207), alltså vad som betyder något för åskådaren. Ett 

exempel på värde som går att läsa ut ur denna interaktion kan vara att se en helhet i 

användandet av olika produkter ifrån företaget, eller bara att se ett samarbete emellan 

företag och en bloggare. Detta kan vara en orsak till varför andra personer länkar 

bloggar i kommentarerna till bilden, där de själva skriver om användandet av H&Ms 

produkter.  
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4.4.4 Gemenskap och hävdande av identitet 

Vi såg H&Ms sida som ett interaktivt nätverk för att föra samman människor under en 

gemensam nämnare – i detta fall under intresset i företaget. När det kommer till 

medierad socialitet så nås människor inom detta intresse oberoende av tid och rum. 

Detta berör Thompson när han skriver om erfarenheten i en medierad värld och hur 

detta påverkar uppfattningen om jaget. Han tar upp det faktum att det är svårt att minska 

oklarhet, då det blir väldigt begränsat genom att använda ett medium för interaktion 

(2001, s. 110). Språket som användes på sidan var till stor del engelska, vilket också 

minskar oklarhet i form av att språket blir en gemensam nämnare. Även om texterna var 

till stor del neutrala så var det kommentarer med symboler för att förstärka känslan i 

åsikten som framfördes. Exempel på detta är stora bokstäver, utropstecken och hjärtan. 

Då individerna som interagerar måste falla tillbaka på egna uppfattningar och tolkningar 

så kan det vara svårt att förstå bakgrunden till en kommentar. Genom att falla tillbaka på 

de egna resurserna menar Thompson att man stärker uppfattningen om jaget (2001, s. 

110). Det som syntes i interaktionen under bilden på olika kimonons, var att i 

kommentarerna började det diskuteras ifall det var japanska eller kinesiska kimonos, 

eller om det bara var asien-inspirerat. Genom denna diskussion inkommer nya 

uppfattningar, vilket leder till nya erfarenheter och genom deltagande i diskussionen 

utvecklas individernas uppfattning om sig själva.  

 

En viktig insyn i användandet av sidan sker inom identitetsperspektivet och 

identifikation. Då de som kommenterar på bilder i de flesta fall framhäver en personlig 

åsikt i form av vad de tycker om på bilden, ger detta en insikt för andra i denna 

interaktion om vad personen identifierar sig med. Ser man till framställandet av H&M i 

detta nätverk så blir sidan en identitet för hela företaget. På grund av detta kan det vara 

svårt att förmedla precis allting som företaget står för. Men genom att ha en 

företagsprofil och gå under enbart företagsnamnet blir företaget personifierat. De har 

antagit en mask utåt i form av en individ och genom denna framställning blir det en 

personligare kontakt och det blir enklare att skriva till en framställd person av ett 

företag, än att kontakta dem via hemsidan. Detta för att när det är ett stort företag 
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kanske det blir svårt att se vart ens synpunkter hamnar, eller om det blir något av dem. 

Genom att framställa sig mer som en individ istället för ett företag kan vi här se en 

parallell till det som skrevs i artikeln ”The impact of internet communication on social 

interaction” gällande synen på social interaktion på nätet. Författarna skriver att ”Our 

fundamental position is that online social interaction is one form of role-play, and thus 

an element in the development of the self (Wells Bignall & Van Valey 2005, s. 342). Det 

blir en utveckling av företaget i sig, samtidigt som det blir ett rollspel genom att anta 

formen och skapa en identitet av en person i detta sociala nätverk.  

 

Då Gripsrud skriver att den personliga identiteten är vad som skiljer oss från andra 

(2008, s. 20) blir varje inlägg ett framhävande av den egna identiteten. Samtidigt så får 

de andra deltagarna i interaktionen en uppfattning av personen, och genom att andra 

personer kommenterar samma sak på samma bild, samt gillar de tidiga kommentarerna 

övergår den privata identiteten till en kollektiv identitet. Det blir ett bekräftande att 

personerna tillhör samma mentalitet och har samma åsikter. Dock skriver Olausson att 

när det kommer till identifikation så är den tillfällig i den situation man befinner sig i 

(2009, s. 143). Detta innebär att det blir en tillfällig identifikation av just den bilden 

eller temat som uppkommer, medans den kollektiva identiteten behandlar hela H&M 

och dess sida. Så som vi tolkar detta så går det att räkna i två steg, nämligen den 

kollektiva identiteten som gillar hela sidan H&M, men identifierar sig med en bild på en 

massa skor. Samtidigt kan det skapas en kollektiv identitet runt en bild, men med en 

identifikation av exempelvis de svarta skorna nere i högra hörnet på bilden.  

 

När det gäller identifikation kan det ske i flera gemenskaper samt att det är 

situationsanpassat (Olausson 2009, s. 143) vilket framgår i kommentarer efter 

katastrofen i Bangladesh. Detta för att det skrivs att man tidigare varit kund hos 

företaget, men att man nu tvekar inför köp efter framställningar av företaget i medierna, 

där de har kritiserats för dåliga arbetsförhållanden. Exempelvis har vi personen som 

kommenterade att man skall bojkotta företaget helt, men personen i fråga har ändå 

bemödat sig att gå in på företagets sida för att skriva det under en bild. Detta kan ses 
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som ett hävdande av identitet, där man gått ifrån det kollektiva men ändå riktar sig till 

de som fortfarande är delaktiga i den kollektiva gemenskapen. Som Olausson skriver 

om identitet som en relativt trögrörlig kognitiv företeelse (2009, s. 142) så kan detta 

inlägg vara ett försök till att få besökarna på sidan att röra sig bort ifrån märket och söka 

identifikation och ny identitet inom klädmärken på annat håll.  

 

 

 

4.4.5 Iscensättning 

Detta leder oss in på Goffman och hans teori gällande rollgestaltning, intrycksstyrning 

och masker. Denna teori utspelar sig genom användandet av en scen, vilket då inger 

vikten av en publik. I detta fall är scenen H&Ms sida, medan den upplagda bilden blir 

situationen som det utspelar sig i. Genom att H&M lägger upp en bild, skapar sig 

publiken en mask utefter bilden, vilket Goffman förklarar genom att masken är en 

produkt av scenen, och inte en orsak till den (2009, s. 218). I inlägget med bloggaren så 

visar företaget en mask utåt mot besökarna. Detta samarbete noteras av de som besöker 

sidan och får ett intryck av H&M som företag i samarbete med privatpersoner. Genom 

denna mask styr alltså företaget en del av intrycket som besökarna får.  

 

Något viktigt med själva företagssidan är att alla på denna sida spelar för de andra 

deltagarna. Detta genom att H&M förser deltagarna i interaktionen med en scen, samt 

har övertag i form av att de kan ta bort kommentarer. Denna scen kan sedan förflytta 

sig, genom att individer väljer att dela bilden. Samma gäller med den antagna masken 

från en specifik scen. Då katastrofen i Bangladesh skedde skapade det en stor scen inom 

H&Ms arena på Facebook. Många fick en annan uppfattning och antog/skapade en ny 

mask utifrån detta. Dessa masker har sedan spridit sig igenom kommentarer på olika 

inlägg, där de genom att hänvisa till katastrofen försöker styra andra människors intryck 

av företaget. Genom att kommentera om katastrofen i en ny scen, blir det en ny publik. 

Beroende på hur publiken reagerar på kommentaren bestäms utfallet av hur situationen 

kommer utspela sig, då publiken bestämmer i mycket stor utsträckning utfallet av 
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dramat (Goffman 2009, s. 170). Vikten av vilken scen man använder visar också på 

vilken publik man vill nå, detta går att se i kommentarer från folk som är starkt kritiska 

till företaget, men ändå är inne och skriver på företagets sida.  

 

4.5 Diskussion och slutsats 
 
Som förklarat tidigare var syftet med uppsatsen att studera och reflektera över den 

interaktion som utspelade sig på H&Ms företagssida på Facebook. Granskningen av 

sidan visade att den var väldigt aktiv, både ifrån företag och besökare. Inläggen var 

mycket liknande varandra, och företaget höll en röd tråd i framställandet av sig själva. 

Mycket av inläggen hade en liknande karaktär, vilket även syntes i hur företaget valde 

att svara på kommentarer och vad som skrevs i dessa svar. Att granska de fyra valda 

inläggen i diskursanalysen gav en insikt i hur kommunikationen fungerade. 

Kommentarer ifrån besökare höll sig oftast till ämnet som H&M startat genom att lägga 

upp ett tema. Även om mycket sågs som individuellt i kommentarer så skapas det en 

gemenskap i form av att hävda sig själva, att förklara vad personerna i fråga ansåg om 

det som företaget lades upp. Temat i inläggen blev en orsak att diskutera eller 

kommentera, och orsaken till att personerna svarade eller gillade bilden. Genom att 

granska hur personer interagerade i kommentarsfältet på en bild, gavs bilden en större 

betydelse och ett mervärde i form av gemenskap vilket vi såg som ett av skälen för att 

vara delaktiga i ett socialt nätverk. Företaget ser besökares åsikter på deras varor, vilket 

ger en uppfattning om hur företaget sköter sig i sitt framställande. När det kommer till 

att se hur personer aktivt kommenterar, gillar och delar inläggen får de ut ett resultat att 

de genom att använda sin sida på Facebook nått ut med mer information. Detta kan ge 

ett positivt värde om att de kan använda samma taktik ifall de tänkt ge sig in i fler 

sociala nätverk.  

 
De slutsatser vi konstaterade utav metoderna och teoriappliceringen visar på att det är 

företaget som öppnar upp den sociala interaktionen, men att det är kunderna som har 

makten i att styra hur interaktionen skall te sig. Detta genom att H&M väljer vad för 

interaktion de vill ge sig in på, medan kunder kan kommentera och föra en kund – till – 
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kund diskussion. Det var detta som syntes starkast i granskningen, att företaget startar 

upp ett ämne, och genom att kunder kommenterar blir det ett hävdande av kundernas 

åsikter. Även om det är riktat emot företaget blir det ingen interaktion med företaget om 

H&M inte fortsätter att kommentera på bilderna. Då det startades ett upprepande skickat 

meddelande till företaget gällande katastrofen i Bangladesh såg man hur företaget inte 

svarade på alla inlägg.  

 

Det går att konstatera att inlägg i form av bilder ifrån H&M gav en inbillad interaktion 

med företaget. Detta på grund av att den riktiga interaktionen med företaget skedde i de 

enskilda inläggen ifrån de som besöker sidan, om det är så att företaget svarar på det 

som skrivs. Interaktionen under bildinlägg var nästan enbart mellan kund till kund.  

Något som går att se i användandet av Facebooksidan är att det är kunderna som styr 

diskussioner i kommentarsfälten. Även om det är företaget som lägger upp ett tema i ett 

inlägg så har företaget gett makten åt besökarna att skriva personliga åsikter. Företaget 

ger möjligheten till besökarna att visa sitt behov av att identifiera sig med företagets 

inlägg, och använda sidan till att få fram åsikter. Genom att det är många som skriver på 

sidan skapas en gemenskap av kunder, en kollektiv identitet, vilket sedan påverkar 

individens uppfattande om jaget om man går utifrån Thompsons reflektioner gällande 

medierad socialitet och uppfattning om jaget. Även om Maslow i sin behovstrappa 

nämner att individer ofta underskattar vikten av att höra till en gemenskap, ex. 

umgängeskretsen, ens egna ”sort” (Maslow 1987, s. 20) så ger företaget en möjlighet åt 

besökarna att få en starkare gemenskap med andra kunder, även om det bara syns i 

företagets ögon om kunderna själva inte reflekterar över det.  

 

Då det är så pass många personer som kommenterar under bildinläggen vare sig det är 

frågor i bildtexten eller inte, och genom detta enbart visar uppskattning i form av att 

kommentera att det är fina plagg på bilden. Det visar att publiken vill engagera sig i 

företaget. Genom att ge möjligheten till interaktion visar H&M att de är öppna för 

feedback från kunder, samt att de visar intresse i vad som besökarna tycker.  

 

  46 (54) 
 



 

Enkäten visade att de som svarade inte fått en förändrad uppfattning av företag i 

allmänhet sen de gillade dem på Facebook, men det är blandade åsikter gällande om det 

skapats en ny identitet för H&M sedan de började använda Facebook. Det var 9 stycken 

som ansåg att det blivit en skiftning av identitet, och då detta till det positiva. Samtidigt 

var det 11 stycken som inte ansåg att det blivit en skiftning i identitet, och att detta var 

positivt. Det framkom att företaget kommit mer närmare kunderna, eller att de blivit 

mer som en människa. Genom företagets framställning av sig själva på Facebook har 

alltså bemötandet tolkats som mer personligt.  

 

Kommentarer under bilder från företaget visar sig i form av identifikation och hävdande 

av de enskilda individerna. Detta visades i form av de negativa kommentarer som kom 

upp på sidan, då personer som skrev starkt kritiska åsikter till företaget ändå har tagit 

sig tid till att gå in på sidan för att kommentera. Den övergripliga åsikten av varför en 

företagssida är viktig i ett socialt nätverk besvarades i vår enkät med att det var viktigt 

att nå ut till kunder med relevant information och att det är mer personligt. Genom detta 

såg vi att företag kan ha ett behov i att nå kunder på ett mer personlig plan, att de 

framställer en identitet på samma nivå som deras besökare har. Då 32 personer svarade 

på enkäten att de själva valt att söka upp företag på Facebook visar det att kunder själva 

väljer att engagera sig i företagen, vilket pekar på vikten av att företag skall finnas i 

sociala nätverk. Detta styrks av att 40 personer svarade i enkäten att det är positivt att 

företag finns i sociala nätverk. Efter analysen av sidan och enkäten såg vi hur 

användandet av ett socialt nätverk minskar klyftan mellan företag och privatperson. 

Dock är det inte bara mellan företag och besökare som klyftan minskas, utan det sker 

även mellan kunderna. Denna sida blir ett gemensamt forum för individer med liknande 

åsikter eller intresse i företaget kan samlas och diskutera.  
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5. Reflektion och sammanfattning  

Här tar vi upp reflektioner kring uppsatsen och det ämnet som studerats. Vi sätter även 

resultatet av vår studie i kontrast med tidigare forskning samt ger förslag till vidare 

forskning.  

 
De valda teorierna såg vi som logiskt sammanhängande, att de tillsammans bildade en 

helhetsuppfattning. Ursprunget av att ha ett behov, för att sedan knyta det samman med 

identitet och uppfattningar gällande det egna jaget. Genom att sätta det i samband med 

social interaktion, och då mer specifikt medierad socialitet ger det en komplett 

utgångspunkt för att studera ett socialt nätverk och analysera interaktionen som sker där. 

De valda metoderna speglade tankesättet genom teoriavsnittet, och genom att först göra 

en kartläggning på ett stort material sedan specificera sig ned på ett par få utvalda 

element för vidare analys, samt aspekter ifrån enkäten som applicerades för att ge insikt 

i den helhetliga bilden. Även om resultatet av vår enkät skiljde sig en aning jämfört med 

det vi fick ut av kartläggningen och diskursanalysen så gav det en viktig insikt i vare sig 

vi tolkade inläggen i rätt riktning. Det visade dessutom om vi förstått innebörden av 

användandet.  

 

Den tidigare forskningen gav en förståelse i hur andra individer analyserat och granskat 

användande av sociala medier, och av de valda artiklarna tar de alla upp det faktum att 

det finns möjligheter med sociala medier. Genom att se internet som ett verktyg går det 

inte att säga vad som är rätt eller fel, men det går att utvärdera om det blir positivt eller 

negativt användande om man analyserar feedback man får tillbaks genom användandet. 

Den tidigare forskningen behandlade möjligheter och hur man skall använda internet 

och sociala nätverk när det gäller informationsutbyte. Genom vår studie såg vi hur vårt 

resultat stämde med den tidigare forskningen, även om det inte gällde alla punkter. 

Framställandet av hur ett företag skall använda ett socialt nätverk stämde med hur H&M 

använde sin sida, och enkäten bekräftade att det är så man vill att det ska vara.  
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När det gäller skäl för besökare att interagera på en företagssida såg vi i vår enkät att 

den huvudsakliga faktorn var att få information. Även om syftet ”att skapa dialog” inte 

var framhävt som en viktig anledning, så var det ändå uppskattat med möjligheten till 

att kunna interagera som stod ut. Detta var något vi började reflektera över och kunde 

konstatera var en av de viktigaste punkterna i denna studie: Möjligheten till interaktion. 

Inte att det är påtvingat, utan bara att man kan kontakta dem om man vill. Det är upp till 

var och en att ta vara på denna möjlighet, men det är viktigt att den finns.  

 
En annan viktig punkt att ta med är just incidenten med fabriken som kollapsade i 

Bangladesh. Mycket av de negativa kommentarerna på sidan behandlade detta ämne går 

det att förmoda att vårt material möjligtvis hade gett ett annorlunda resultat. Dock så går 

det aldrig att räkna med att något skall gå felfritt och även om detta aldrig skett hade det 

säkert fortfarande funnits negativa kommentarer, bara att de behandlat ett annat ämne. 

Då ett företag inte kan kontrollera hur kunder uppfattar en katastrof, kan man inte heller 

kontrollera hur situationen spirar utefter det blir diskussion emellan kunderna. Man kan 

enbart försöka att bromsa tillväxten om problemet växer utom dess proportion.  

 

Personligen känner vi att studien har varit intressant och det känns som ett aktuellt ämne 

att studera i denna tid. Vi tror att det kommer bli mer aktuellt att använda sociala 

nätverk och kommunicera genom medier i form av att världen blir mer globaliserad och 

att det ska gå enkelt och snabbt att ta del av information. Detta tror vi kommer att vara 

av intresse och gälla för både företag och privatpersoner, och det känns som att det är ett 

viktigt ämne att fortsätta studera inom. Gällande egna åsikter om denna studie fann vi 

det extremt intressant att se hur företaget öppnade upp ett forum, där det var besökarna 

som styrde åt vilket håll informationen går. Speciellt som kommunikationsstudenter är 

det otroligt intressant att se hur ett företag väljer att adressera sina besökare, och se 

exempel på hur företag väljer att kommunicera på en mer personlig nivå genom ett 

socialt nätverk. Genom att använda ett hermeneutiskt synsätt på studien utgick vi ifrån 

det material vi hade, då vi inte kan se någon bakgrund på de som svarat på enkäten eller 
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de som kommenterat på företagets sida. Vi tolkade studien utifrån de texter och svar vi 

har fått.  

 

5.1 Vidare forskning 

När det kommer till vidare forskning hade det därför varit intressant att se denna studie 

ur företagets vinkel, eller åtminstone ta med något gällande hur de använder 

informationen som kommer ut av sidan. Även om katastrofen i Bangladesh inte hade 

skett hade det varit en intressant synvinkel. Detta för att ställa i kontrast till hur 

användarna ställer sig i denna fråga. Hade man enbart haft studien ifrån företagets sida 

hade nog resultatet blivit en aning glorifierat, dock kan det vara intressant att ställa de 

två perspektiven emot varandra. Därför kan det vara en idé att tänka på detta om man 

går vidare med fortsatta studier. Annat som går att ta med i fortsatta studier är det som 

tas upp i tidigare forskning, att sociala medier är en möjlighet för tysta individer att 

framföra åsikter. Men för att ha med detta måste det även granskas hur personerna beter 

sig utanför internet. Ett exempel som hade varit intressant att ta med i framtida 

forskning är också att eventuellt jämföra användningen av olika nätverk som företaget 

finns i. Sedan att undersöka hur de olika butikerna har en koppling till sidan, i form av 

att H&M bara har en facebooksida. Självklart hade det varit intressant att följa under en 

längre tid, att göra en mer omfattande studie.  

 

5.2 Avslutning 
 
Sammanfattningsvis så anser vi att både företag och besökare ser en framtid i sociala 

medier vilket framhävs i deras texter om användande. Från företaget visas detta genom 

en aktiv användning, samt det faktum att de svarar på kommentarer alla dagar i veckan, 

inklusive helger. Detta visar på ett engagemang och hur mycket tid som verkligen läggs 

ned på att använda sidan. Samtidigt kom denna tendens fram i resultatet ifrån enkäten 

och granskningen av hur besökare använder sidan. När det gäller interaktionen och 

tolkningsprocessen får företaget dels en uppfattning om att de tagit rätt beslut att ge sig 

in i detta nätverk, samt att den roll de antagit sig i detta sociala nätverk är en roll som 
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faktiskt fungerar. Den antagna identiteten är då ett fungerande värde som skapas genom 

interaktionen.  

 

Avslutningsvis går det att konstatera att sociala nätverk fungerar. Med stor spridning 

och aktiv användarkrets är detta ett koncept som är att föredra, både i företag och 

användarsammanhang. Det blir ett värdefullt verktyg för alla parter, både för 

framförande av åsikter och information, som för hoppet och möjligheten till interaktion.  
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Hej 

 

Bilaga 1 Enkät 

 

Vi skriver nu i denna stund vår C-uppsats på Linnéuniversitetet. 
Ämnet vi läser är Mediekommunikationsvetenskap (MKV). Vi är 
två stycken studenter som gjort den här surveyn för att undersöka företags interaktion på 
Facebook; Mer specifikt berör det företaget Hennes och Mauritz. Studien utgår från 
kundernas/Facebook följarens perspektiv och ni är därför i centrum av studien. 

 
Tack för er medverkan! 

 

 
 

MvH   // Simon & Mirjiam 
 
 

1) Är du man e lle r kv inna? 

Man  

Kvinna  

 

2) Hur gammal är du? 

15-19  

20-24  

25-29  

30-34  

35-39  

40-44  

45-49  

50+  

 

3) Gillar du något före tag på Face book.se ? 

Ja  

Nej  

 

4) Varför v älje r du att gilla/följa före tag på Face book? 

Information  

Skapa dialog  

Identitetsskapande  

Delaktighet  

Övrigt? Utveckla gärna 
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5) Hur komme r de t sig att du söke r upp före tag på Face book? 

Rekommenderad  

Själv valt det  

Reklam  

Butiken tipsade  

Annat sätt? Utveckla gärna 

 

 
6) Vad är v iktigt me d anv ändande t av e n före tagssida på Face book? 

 
 
 
 
 
 
 
 

7) Anse r du att de t är positiv t e lle r ne gativ t me d före tag i Sociala Nätv e rk? 

Positivt.  

Negativt.  

Annat? Förklara gärna 

 

 

8) Gillar du He nne s & M auritz sida på Face book? 

Ja  

Nej  

 
9) Note ra Frågorna här efter kan komma att behandla frågor gällande endast H&M. Är du 
inte delaktig av deras Facebook men ändå kund hoppas vi på att du kan svara på frågorna 
ändå. Om inte, kryssa gärna "inte kund" 

 
Varför gillar du och har kontakt me d H&M på Face book? 
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10) Har du fått e n förändrad uppfattning av före tage n se dan du gillade de m på 
Face book? 

Ja  

Nej  

Om ja, utveckla gärna varför 

 

 

11) Känne r du dig me r de laktig/inv olv e rad i H&M 's märke se dan du gillade sidan? 

Ja  

Nej  

Kommentera gärna varför 

 

 

12) Hur kom de t sig att du gillade H&M ’s sida på Face book? 

Rekommenderad  

Eget initiativ  

Reklam  

Inte kund  

Annat sätt? Utveckla gärna 

 

 

13) Anse r du att H&M fått e n ny ide ntite t ge nom att anv ända Sociala Nätv e rk? 

Ja (Positivt)  

Ja (Negativt)  

Nej (Positivt)  

Nej (Negativt)  

Inte Kund  

Kommentera gärna varför 
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14) Varför anv ände r du H&M ’s sida? 
(gillar, de lar samt komme nte rar) 

För information  

För att skapa dialog  

För identitetsskapande  

För delaktighet  

Inte kund  

Övrigt? Utveckla gärna 

 

 

15) Vad anse r du v ara v iktigast me d H&M ’s sida? 

Informationen  

Dialogen  

Både ock  

Inte kund  

Kommentera gärna varför 

 

 

16) Känne r du dig me r uppskattad som kund när du blir e rbjude n möjlighe te n till 
inte raktion me d före tage t och andra kunde r på sidan? 

Ja  

Nej  

Kommentera gärna varför 

 



 

Free Online Surveys 
 

Bilaga 2 Resultat Facebook enkät 
 
 
 

1)Är du man eller kvinna? 
 

Man 

 

 

 
Kvinna 

 

 
13 (27.1%) 

 

 
 
 
 

35 (72.9%) 
 
 
 

2) Hur gammal är du? 
 

15-19 

 
 

20-24 

 
 

25-29 

 

 
1 (2.1%) 

 
 
 
 
 
 
 
 

6 (12.5%) 

 

 
 
 
 

34 (70.8%) 

 
30-34 

0 (0.0%) 

 
35-39 

0 (0.0%) 

 
40-44 

0 (0.0%) 

 
45-49 

 
 

50+ 

 

 
1 (2.1%) 

 

 
 
 
 

6 (12.5%) 
 
 
 

3) Gillar du något företag på Facebook.se? 
 

Ja 

 
 

Nej 

 

 
 
 
 

4 (8.3%) 

 

 
44 (91.7%) 

 
 
 

4) Varför väljer du att gilla/följa företag på Facebook? 
 

Information 

 
 

Skapa dialog 

0 (0.0%) 

 

 
45 (62.5%) 

 
Identitetsskapande 

7 (9.7%) 

 
Delaktighet 

 
 

Other 

 

 
12 (16.7%) 

 

 
8 (11.1%) 
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Övrigt (varför du väljer att gilla/följa företag på Facebook) 
 
 

* För att jag gillar det 
 

 
* Det gör jag inte. 

 
* Nyfikenhet, snabb dialog 

 
*Av principskäl inte. 

 
* Erbjudande, tävlingar 

 
* Närhet till märket 

 
* Följer inget företag 

 
* Stödja vänner som är företagare 

 

 
 

5) Hur kommer det sig att du söker upp företag på Facebook? 
 

Rekommenderad 

 
 

Själv valt det 

 
 

Reklam 

 
 

Butiken tipsade 

 
 
 
 
 
 
 
 

9 (11.5%) 

 

 
12 (15.4%) 

 

 
18 (23.1%) 

 

 
 
 
 

32 (41.0%) 

 
Other 

 

 
7 (9.0%) 

 
 
 

Annat sätt? Utveckla gärna 
 

* Har sett att ens vänner "gillat" en sida med ett företag som man kanske gillar 
 

* Söker inte upp företag 
 

* Det gör jag inte. 
 

* Sällan företag, mer evenemang/nätverk 
 

* Icke! 
 

* För mig är de viktigt med nyhetsflöde 
 

* Följer inget företag 
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6) Vad är viktigt med användandet av en företagssida på Facebook? 
 
 

* Att jag får en personlig kontakt med företaget. 
 

* För företeag är det ju självklart främst för att nå ut till så många som möjligt, och facebook är då en perfekt 
sida, det blir mer personligt då det läggs ut "sneak peak" på 
olika kolletioner osv 

 
* ? att synas och nå ut med sitt budskap och sitt varumärke. profilera sig. skapa nya kontaktnät och stärka befintliga. 

 
* Ingen åsikt 

 
* information 

 
* Fina erbjudanden, tydlig information och trevligt bemötande. 

 
* Att vara öppen och ärlig mot sina kunder 

 
* information samtidigt som kommunikation, att man kan skapa en dialog med användarna/kunderna 

 

*Företaget kan förmedla en mer personlig kontakt gentemot sina kunder. Personligen tycker jag det är kul och 
intressant när t.ex. Topshop eller Asos ger olika typ av tips 
genom deras FB-sida. 

 
* Att företaget delar med sig av nödvändig information, och inte "spårar ut" och använder fecebooksidan till att dela 
med sig av mer än vad som handlar om företaget. 

 
* Information. 

 
* Vet inte 

 
* Personlig känsla i kommunikationen 

 
* Vet inte riktigt, det är väl bra om företagen sköter alla uppdateringar på ett snyggt sätt och lägger ut intressant och 

relevenat information som gynnar kunder. 
 

* Når ut till fler 
 

* Lägga ut informaton med jämna mellanrum 
 

* information och service, svara på frågor 
 

* Svarar på frågor och ger information om problem eller varor 
 

* Kan vara generationsfråga. För företaget väldigt värdefullt genom dialog med kunderna på ett enkelt sätt. För 
FB, tveksamt. Användarna lättflyktiga till medier utan reklam. 

 
* inte så viktigt... 

 
* I mina ögon använder 9 av 10 sociala medier i dagens generation och användandet har även ökat bland äldre. 

Genom att fler företag sprider information bland sociala 
medier, då bland annat Facebook så kommer de lättare åt fler kunder. 

 
* Snabba svar 

 
* Relevant information mot kunder, tidsenig information dvs. updaterad info 

 
* Intressanta erbjudanden 



 

* Att få information om nyheter 
 

* Kan i viss mån utöva lite konsumentopinion, genom att skriva "Pinsamt!"-statusar. Meh. 
 

* Dialog gällande erbjudanden etc. 
 

* Att man är öppen för synpunkter, svarar relativt snabbt och inspirerar sina kunder 
 

* För företag eller för privatperson? För företag är det viktigt att kommunicera med sina kunder/följare. 
Företag når ut med info gratis till en stor massa. Personer är mer 
mottagliga på fb om det ligger i flödet än tex nyhetsbrev. För privatperson är det viktigt för att man man 
föra dialog med företaget. 

 
* Vara aktiv och ha en dialog med de som använder sidan. 

 
* Att det är en öppen och ärlig dialog från företaget. inget hymlande och att de är en trevlig respons 

gentemot kund eller om de har ngn fråga som ställs i kommentatorsfältet 
 

* Nå ut med budskap, de vill ju sälja såklart och sociala medier är en het marknad för att nå ut till sina 
kunder, särskillt H&M och de "unga företagen" 

 
* Få ut viktig information till användare. 

 
* Att de bakom företagssidan förstår att Facebook är ett vardagsrum. Man kan inte bara springa runt med 

reklamplakat, utan måste föra dialog och vara intressant, som alla 
andra i rummet. 

 
* Info 

 
* Vet ej 

 
* Det beror ju på framförallt vad det är för sida. Jag gillar mest skivbutiker, konsterthus och pubar. För att 

följa nya spelningar, speciella dagar och vad som sker när! 
 

* Möjlighet till interaktion med företaget 
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7) Anser du att det är positivt eller negativt med företag i Sociala Nätverk? 
 

Positivt. 

 
 

Negativt. 

 
 

Other 

 

 
 
 
 

9 (15.5%) 

 

 
9 (15.5%) 

 

 
40 (69.0%) 

 
 
 
 
 
 

Annat? Förklara gärna 
 

 
* Det beror lite på, är det för mycket blir det jobbigt men lite är ok 

 
* Båda :) kan vara negativt då vissa "mer seriösa" organisationer kan upplevas som oseriösa. positivt att 

företaget kan synas och få feedback från kunder och möjligheten att göra reklam för företaget 
 

* I H&Ms fall så Blir det lättare för kunder att hålla koll på nya kampanjer , trender, events mm så jag skulle 
säga att båda parter vinner på det i längden. Generellt sätt så tror jag alla företag idag vinner på att vara 
aktiva inom sociala nätverk eftersom det är en så pass stor del i dagens samhälle. Det är därför lättare för 
företag idag att nå fram till kunder via sociala nätverk och det är väl meningen eftersom det vill tjäna så 
mycket pengar som möjligt. 

 
* Informationsplank och få svar på frågor 

 
* Vad tjänar dom egentligen på att finnas där. Känns som att det kanske är större chans att de får dålig cred 

av att finnas där.. Blir en samlingsplats för en massa idioter. 
 

* Facebook, som registrerar allt du gör, alla du känner, säljer in företag efter dina preferenser. Obehagligt. 
Dock är jag en hycklare som har kvar facebook. Nåja 

 
* Vi behöver information och ofta snabbt, och fb har mer eller mindre alla under 30 idag och det blir bara 

större och mer attraktiv marknad 
 

* Nödvändigt och naturligt. Nödvändigt för FB för att bättra på försäljningen av företagsannonser. Naturligt 
för företagen när man har möjlighet att vara där och kunderna finns där. 

 
* Många människor spenderar mycket tid i sociala nätverk och därför är det ett bra sätt att nå ut. 
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8) Gillar du Hennes & Mauritz sida på Facebook? 
 

Ja 

 
 

Nej 

 

 
17 (35.4%) 

 

 
 
 
 

31 (64.6%) 
 

 
 

Notera Frågorna här efter kan komma att behandla frågor gällande endast H&M. Är du inte delaktig av 
deras Facebook men ändå kund hoppas vi på att du kan svara på frågorna ändå. Om inte, kryssa gärna "inte 
kund" 

 

9) Varför gillar du och har kontakt med H&M på Facebook? 
 
 
 

* För att få se nya kollektioner snabbt och ta del av information och erbjudanden 
 

* Ta del av information, kollektioner, erbjudanden i butiker/online 
 

* Har jag ej. 
 

* information om erbjudanden och nya kläder 
 

* Jag gör många av mina inköp hos H&M och har länge gillat dem och eftersom jag använder Facebook dagligen 
ser jag ingen anledning att inte gilla dom där. 

 
* För att kunna ta del av eventuella erbjudanden. 

 
* Det har jag inte. 

 
* Reklam 

 
* För att de släpper nyheter där och lägger länkar från sin webbsida så att jag vet när något händer där. 

 
* Jag jobbar på H&M så jag vill såklart ha koll på alla nyheter och information som de lägger ut. 

 
* Inte medlem 

 
* För att få information samt se deras utbud av nya kläder och 

erbjudanden 
 

* Gillar deras utbud av kläder 
 

* Nya varor 
 

* Inte kund! 
 

* För att jag är en kund hos företaget och även gillar deras kollektioner. 
 

* Inte kund 
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Free Online Surveys 
 
 
 
 

* Har inte H&M på Facebook 
 

* Inspiration 
 

* Gillar varumärket. Bortsätt från deras slavhandel 
 

* Ny information. Möjlighet till kontakt, inte tvång till det. 
 

* Gillar ej sidan 
 

* Info 
 

* Det gör jag inte. Visste inte ens att de hade en facebooksida. 
 

* Gillar inte hm på facebook. 
 

* Information, nyheter. 
 

 
10) Har du fått en förändrad uppfattning av företagen sedan du gillade dem på Facebook? 

 
Ja 

 
 

Nej 

 

 
1 (2.1%) 

 

 
 
 
 

42 (87.5%) 

 
Om ja, utveckla gärna varför 

5 (10.4%) 

 
 

 
Om ja, utveckla gärna varför: 

 
 

* Inte kund 
 

 
* Inte kund 

 

 
* Inte gilalt dem 

 

 
* Gillar inte H&M på FB 

 

 
* Känns mer "mänskligt", som att någon faktiskt är där och kan hjälpa till om man undrar över 
saker. 

 

11) Känner du dig mer delaktig/involverad i H&M's märke sedan du gillade sidan? 
 

Ja 

7 (12.5%) 

 
Nej 

 
 

Other 

 

 
 
 
 

16 (28.6%) 

 

 
33 (58.9%) 
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Kommentarer från annat 
 

 
* Du ligger "steget" före i kolletioner dom släpper oftast informationen om vad som skall komma i butik 

strax innan 
 

* För jag har inte "gillat" sidan 
 

* Gillar ej. 
 

* kommunikationen 
 

* "Gillar inte" 
 

* inte kund... 
 

* inte kund 
 

* Har inte H&M på Facebook 
 

* Möjlighet, men inte direkt kontakt. 
 

* Gillar inte H&M på FB 
 

* Gillar ej sidan 
 
 
 

12) Hur kom det sig att du gillade H&M’s sida på Facebook? 
 

Rekommenderad 

1 (2.0%) 

 
Eget initiativ 

 
 

Reklam 

1 (2.0%) 

 

 
17 (34.0%) 

 
Inte kund 

 
 

Other 

 

 
 
 
 

6 (12.0%) 

 

 
25 (50.0%) 

 
 

Annat sätt? Utveckla gärna 
 

 
* Gjorde det nyligen p.g.a. denna survey 

 
* Det har jag inte gjort. 

 
* Är fysisk kund, men följer inte via FB 

 
* Inte kund 

 
* Gillar inte H&M på FB 

 
* Gillar inte sidan. 
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Free Online Surveys 

 

 
 
 

13) Anser du att H&M fått en ny identitet genom att använda Sociala Nätverk? 
 

Ja (Positivt) 

 
 

Ja (Negativt) 

1 (1.8%) 

 

 
9 (16.4%) 

 
Nej (Positivt) 

 
 

Nej (Negativt) 

2 (3.6%) 

 

 
11 (20.0%) 

 
Inte Kund 

 
 

Other 

 

 
 
 
 

9 (16.4%) 

 

 
23 (41.8%) 

 
 

Kommentarer 
 

 
* De känns mer personligt 

 
* Tycker inte det går att säga att H&M fått en ny identitet eftersom det redan är ett så pass stor 
och etablerat företag, HM vill väl bara nå ut till sina kunder på ett snabbare och lättare sätt, 
vilket gynnar dem positivt. 

 
* Många unga som använder fb ser väl reklamen på facebook 

 
* Se kommentar under första "inte kund 

 
* Man Sergels av deras erbjudanden och nya kollektioner 

 
* Inte kund 

 
* Varken positivt eller negativt 

 
* Har blivit som en människa 

 
* Gillar inte H&M på Facebook 

 
 

14) Varför använder du H&M’s sida? (gillar, delar samt kommenterar) 
 

För information 

 
 

För att skapa dialog 

1 (1.7%) 

 

 
19 (32.2%) 

 
För  identitetsskapande 

3 (5.1%) 

 
För delaktighet 

4 (6.8%) 

 
Inte kund 

 
 

Other 

 

 
 
 
 

7 (11.9%) 

 

 
25 (42.4%) 
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Free Online Surveys 

 

 
 
 

Övrigt 
 

 
* Främst för delaktigheten 

 
* Det gör jag inte 

 
* Inte kund 

 
*Använder den inte 

 
* För möjlighet till dialog 

 
* Gillar inte H&M på Facebook 

 
* Gillar inte sidan 

 
15) Vad anser du vara viktigast med H&M’s sida? 

 
Informationen 

 
 

Dialogen 

1 (2.1%) 

 

 
13 (27.1%) 

 
Både ock 

 
 

Inte kund 

 

 
6 (12.5%) 

 

 
 
 
 

24 (50.0%) 

 
Kommentera gärna varför 

4 (8.3%) 

 
 
 
 

Kommentarer 
 

 
* Ett otrligt bra sett at sprida information vidare, så som kollektioner och även vad HM arbeter mot oc 
med 

 
* H&M vill uppdatera kunderna vad som händer i företaget och det tycker jag är bra för alla som ä 
intresserade. 

 
* Inte kund 

 
* Men den finns inte, ställer man en fråga, så får man inget svar, sidan är bara marknadsföring oc 
informationskanal, de som svarar är andra kunder 
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16) Känner du dig mer uppskattad som kund när du blir erbjuden möjligheten till interaktion med företaget och 
  andra kunder på sidan?   

 

Ja 

 
 

Nej 

 
 

Other 

 
 
 
 
 
 
 
 

11 (19.0%) 

 

 
 
 
 
16 (27.6%) 

 

 
31 (53.4%) 

 
 
 

Kommentarer 
 

 
* Gillar ej 

 
* Visa öppenhet är alltid bra 

 
* Känner mig mer delaktig och en möjlighet att kunna påverk 

 
*Absolut, det är alltid viktigt med en dialog mellan kund och företag. 

 
* Kommer närmare produkterna snabbt och enkel 

 
* Så skulle det kunna vara. Behov av interaktion/dialog är olika för olika människor liksom mediet.Visas vill veta 
all som häner nu i denna stund, andra kanske en gång per vecka. 

 
* Har i dagsläge ingen interaktion med något företa 

 
* Det finns nog inget företag som genuint bryr sig om sina Facebook-kunder 

 
* Ingen interaktion med företaget bara med andra kunder, men det är ju positivt i alla fal 

 
* Man får känslan av att företaget är mån om mig som kund. Har dock väldigt sällan utnyttjat möjlighete 
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Bilaga 3 Kartläggning 
 

 

Kartläggning Facebook v. 17 – 18 
 
 

Detta är kartläggningen som skedde på H&Ms facebooksida under veckorna 17 + 18. Vi har 
listat dem efter det datum som de lades upp, samt om det är fler inlägg på en dag så är det 
uppdelat i inlägg nr. 1, inlägg nr. 2 osv. 

 

Det är förklarat vad för typ av inlägg det är, vad det behandlar i texten, vilket språk inlägget 
har samt hur många personer det är som har gillat, kommenterat och delat bilden. 

 
 
 

Vecka 17 
 

Datum: 22 April 2013 
Upplagd av H&M. 

 

Inlägg nr. 1. Kollagebild - Skor [Vald för diskursanalys] 
 

Öppen fråga om vilka skor man vill ha i sin garderob. 
Språk: Svenska. 
312 likes, 13 kommentarer. 

Inlägg nr. 2. Kollagebild - Byxor 

Modeller visar hur byxorna ser ut i verkligheten. 
Språk: Engelska. 
9559 likes, 88 kommentarer. 

 

Upplagt från kund. 
 

Jämförande av en H&M sida ifrån ett annat land. 
Inget svar ifrån företaget. 
Språk: Engelska. 

 
 
 
 

Datum: 23 April 2013 
Upplagt av H&M. 

 

Inlägg nr. 1. Bild -  Outfit of the week 
 

Språk: Engelska. 
44650 likes, 573 kommentarer, 1716 delningar 

Inlägg nr. 2. Bild - Lilla svarta klänningen 

Språk: Svenska. 
747 likes, 23 kommentarer, 1 delning 

Inlägg nr. 3. Video - H&M Youtubevideo. 
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Språk: Engelska. 
1117 likes, 26 kommentarer, 57 delningar. 

 

 
 
 

Datum: 24 April, 2013 
Upplagt av H&M. 

 

Inlägg nr. 1. Kollagebild - Modebloggare listar H&M favoriter [Vald för diskursanalys] 
 

Språk: Engelska. 
7629 likes, 81 kommentarer, 131 delningar. 

Inlägg nr. 2. Bild - En klädeslook 

Språk: Svenska. 
396 likes, 7 kommentarer 

 

 
 
 

Datum: 25 april, 2013 
Upplagt av H&M. 

 

Inlägg nr. 1. Video - H&M youtubevideo, 
 

Reklam med sångaren Beyonce 
Språk: Engelska 
8393 likes, 128 kommentarer, 810 delningar. 

Inlägg nr. 2. Kollagebild - Festivaltrender 

Öppen fråga – Vilken stil är din favorit? 
Språk: Svenska. 
115 likes, 3 kommentarer. 

 

 
 
 

Datum: 26 April, 2013 
Upplagt av H&M. 

 

Inlägg nr. 1. Kollagebild – Olika klädesplagg. 
 

Öppen fråga: Vilken är din favorit av dessa? 
Språk: Engelska. 
35 956 likes,  321 kommentarer, 138 delningar. 

Inlägg nr. 2. Kollagebild - Vårfin för vårens fester. 

Öppen fråga - Vilka plagg är dina favoriter? 
Språk: Svenska. 
602 likes, 15 kommentarer, 2 delningar 

Inlägg nr. 3. Bild - tre olika set – Bohemian Brilliance. 
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Skaffa en cool lookgenom att blanda olika. 
Språk: Engelska. 
8077 likes, 55 kommentarer, 149 delningar 

 
Upplagt ifrån Kund: 

 

Klagomål om bikinis för småtjejer. 
Språk: Svenska. 
Inget svar ifrån företaget. 

 

 
 
 

Datum: 27 April, 2013 
Upplagt ifrån Kund. 

 

Fråga när de börjar anställa till en butik. 
Språk: Engelska. 
Fick svar av H&M Samma dag. 

 
 
 

Vecka 18 
 

Datum: 29 April, 2013 
Upplagt av H&M 

 

Inlägg nr. 1. Bild - Herrmode. 
 

Välklätt herrmode till vårens fester. Vilken stil satsar du på? 
Språk: Svenska. 
118 likes, 2 delningar. 

Inlägg nr. 2. Fråga. 

Har du hört om H&Ms ny program? Om så fall, vart ifrån? 
Språk: Engelska. 

 
 

 
Datum: 30 april, 2013 
Upplagt av H&M. 

 

Inlägg nr. 1. Bild - kimonos [Vald för diskursanalys] 
 

Säsongens fashionabla trend. 
Språk: Engelska. 
10 829 likes, 135 kommentarer, 438 delningar. 



4

 

 

Datum: 2 Maj, 2013 
Upplagd av H&M. 

 

Inlägg nr. 1.  Bild - Linne. 
 

Keep it simple! Låt detta stilrena linne göra jobbet när du stylar din outfit. 
Språk: Engelska och Svenska. 
195 likes, 5 kommentarer. 

Inlägg nr. 2. Fotoalbum – Beyounce reklam. 

Rekommendation: Skriv till oss vad du tycker. 
Språk: Engelska. 
55 939 likes, 716 kommentarer, 3208 delningar 

 

Inlägg nr. 3. Videodelning ifrån H&Ms Youtube. 
 

En dag med en känd DJ. 
Språk: Engelska. 
660 likes, 9 kommentarer. 20 delningar. 

 

 
 
 

Datum: 3 Maj, 2013 
Upplagt av H&M. 

 

Inlägg nr. 1. Bild – Vattenkollektion. 
 

25 % av pengarna går direkt till H&M för WaterAid. 
Öppen fråga: Vilken är din favorit? 
Språk: Engelska. 
10 971 likes, 109 kommentarer, 284 delningar. 

Inlägg nr. 2. Bild – Sommarklänning. [Vald för diskursanalys] 

Öppen fråga: Hur fulländar du din sommarlook? 
Språk: Svenska. 
338 Likes, 8 kommentarer. 

Inlägg nr. 3. Bild – Favorit-outfit för helgen. 

Öppen fråga: Hur lyser du upp din modehelg? 
Språk: Engelska. 
27 064 likes, 263 kommentarer, 852 delningar. 


	1. Inledning 
	1.1 Syfte och frågeställning
	1.2 Bakgrund
	1.2.1 Vad är sociala medier? 
	1.2.2 Vad är Facebook?
	1.2.3 Vad är H&M?


	2. Metod 
	Vetenskapligt synsätt
	Hermeneutik
	Forskningsetik

	2.1 Forskningsmetod
	2.1.1 Metodval
	2.1.2 Kartläggning av facebooksida
	2.1.3 Kritisk diskursanalys
	2.1.4 Enkätundersökning

	2.2 Tillvägagångssätt
	2.2.1 Kartläggning av Facebooksida
	2.2.2 Kritisk diskursanalys
	2.2.3 Enkätundersökning
	2.2.4 Kritisk granskning av metod
	2.2.4.1 Validitet och reliabilitet
	2.2.4.2 Metodproblem och metodkritik



	3. Teoretiska Perspektiv 
	3.1 Tidigare forskning 
	3.1.1 Uses of the world unite! The challenges and opportunities of social media
	3.1.2 To be or not to be in social media: How brand loyalty is affected by social media?
	3.1.3 Social media: The new hybrid element of the promotion mix.
	3.1.4 The impact of internet communication on social interaction

	3.2 Teorival
	3.2.1 Uses and gratifications theory
	3.2.2 Social interaktion 
	3.2.3 Medierad Socialitet 
	3.2.4 Identitetsteori
	3.2.5 Rollgestaltning

	3.3 Diskussion
	3.4 Avslutande reflektion

	4. Resultat och Analys 
	4.1 Kartläggning 
	4.2 Kritisk diskursanalys
	Inlägg 1: Bilder på skor. Upplagd av H&M 22 april 2013. 
	Inlägg 2: Bild på modebloggares favoriter. Upplagd av H&M 24 april 2013. 
	Inlägg 3: Bild på kimonos. Upplagd av H&M 30 april 2013. 
	Inlägg 4: Bild på sommarklänning. Upplagd av H&M 3 maj 2013. 

	4.3 Enkätundersökning
	4.4 Teoretisk applicering 
	4.4.1 Personlig kommunikation och informationsintresse
	4.4.2 Internet som verktyg och behovet av att synas
	4.4.3 Kontext, samhandlingar och sociala band
	4.4.4 Gemenskap och hävdande av identitet
	4.4.5 Iscensättning

	4.5 Diskussion och slutsats

	5. Reflektion och sammanfattning 
	5.1 Vidare forskning
	5.2 Avslutning

	6. Referenslista 
	6.1 Böcker
	6.2 Artiklar
	6.3 Internetsidor




