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Abstract 
 

The evolution of media have been moving quickly and both consumer and company are using 

different types of social media. Facebook is one of the fastest growing social networks and is 

available all over the world. This creates a meeting place for company and consumer. 

Companies can use Facebook as a channel of distribution for marketing communication and 

that is why it is important for them to understand how to integrate social media in the 

traditional marketing scene. Also, how to use the connections with the consumers that are 

visiting their Facebook page and to engage them. Earlier research shows that fashion 

companies should do their marketing differently because their customers value different 

characteristics. Thereby the purpose of the paper is to describe and create understanding on 

how clothing companies in the fashion industry can use different types of posts on Facebook 

to create consumer engagement. The question formulation rounds up to:How does different 

kinds of posts from companies on Facebook affect consumer engagement? The study uses 

quantitative content analysis to gather data from Facebook and by using the Honeycomb 

model create relevant results for the analysis. The results show that fashion companies are 

using Facebook in a way that theories suggests, but there is differences in what kind of posts 

that creates engagement from the fashion consumers. 

This study is written in Swedish.  
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II 

Sammanfattning 
Medias utveckling har gått fort och det är inte bara konsumenter som använder sig av medier 

numera, även företag går att hitta i olika sociala medier. Facebook är ett utav världens 

snabbast växande sociala nätverk och finns tillgängligt över i stort sett hela världen, och en 

plats där konsument och företag kan mötas. Företag använder Facebook som en 

distributionskanal för marknadskommunikation och därmed behöver de förstå hur integrering 

av internet i traditionell marknadsföring kan göras. Samt hur de kan nyttja att direktkontakten 

med de konsumenter som besöker deras sida och få dem engagerade. Tidigare forskning pekar 

dock på att modebranschen finns andra utmaningar och möjligheter för att kommunicera med 

sina kunder. Uppsatsens syfte är därför att beskriva och skapa förståelse hur klädföretag i 

modebranschen kan använda sig av olika inlägg på Facebook för att skapa 

konsumentengagemang. Frågeställningen blir därmed: Hur påverkar olika typer av 

företagsinlägg på Facebook konsumenters engagemang? Uppsatsen har använt sig av 

kvantitativ innehållsanalys för att samla in data från Facebook och med hjälp av Honeycomb-

modellen skapa relevanta resultat som kan svara på syftet.  

Uppsatsens resultat visar att modeföretag använder sig av Facebook som tidigare teorier 

föreslår. Men det finns skillnader i vilken typ av inlägg som skapar engagemang hos 

modebranschens konsumenter.  
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1 Inledning 
 

Uppsatsen inleds med en introduktion av internets utveckling och betydelse för modevärlden. 

Därefter följer en problematisering kring företagens användning av sociala medier, varför 

engagemang är viktigt och varför modebranschen är intressant för denna uppsats. Detta leder 

fram till syftet med uppsatsen och den frågeställning som styr uppsatsen. 

 

1.1 Introduktion 

 

Medias utveckling har gått i ett rasande tempo, för radio tog det 38 år att lyckas attrahera 50 

miljoner lyssnare och för TV 13 år, medan det för internet endast tog 4 år. Bryter man ner det 

ytterligare en nivå, tog det bara 1,5 år för Facebook att uppnå 50 miljoner användare (Nair 

2011).  

 

Idag spenderas mer tid på internet och de traditionella medierna får allt mindre 

uppmärksamhet (Myndigheten för radio och tv 2013). I en undersökning rörande svenskarna 

och deras internetanvändning under år 2014 (.SE 2014) konstateras att användning av sociala 

nätverk ökat och 68 procent av svenska folket använder Facebook vilket gör det till det mest  

populära nätverket. Vidare konstateras i undersökningen att ungdomar mellan 16-25 år är de 

största användarna av Facebook i Sverige, 81 procent besöker dagligen och ungefär var tredje 

person gör det flera gånger per dag. Kvinnor i åldern 16-25 besöker och kommunicerar allra 

mest aktivt på sociala medier, då 86 procent gör det dagligen.  

 

Teknologi öppnar nya dörrar för att kunna kommunicera med konsumenter och det förändrar 

spelplanen för marknadskommunikation (Kotler, Artrong & Parment 2011). Att förstå hur 

detta medium fungerar och kunna bemästra internet som ett kommunikationsverktyg påverkar 

försäljning, rykte och kan till och med vara livsviktigt, ifall företaget inte befinner sig på de 

rätta plattformarna, finns det inte alls (Gummesson 2008; Kietzmann, Hermkens, McCarthy & 

Silvestre 2011). 

 

Modebranschen följer internets snabba utveckling. Spridning av trender är viktig och internet 

gör att information sprids snabbare menar Jenny Lantz (UR.se 2013) som forskat kring 

trender. Hon menar att mode är drivs mer av efterfrågan idag tack vare internet. Företag kan 

lättare förstå vad konsumenter vill ha och producera därefter, vilket förkortar ledtid, minskar 

överproduktion och ökar kostnadseffektivitet. Hon menar också att man “kapitaliserar på det 

ständiga flödet av trender”. 

 

I nummer 32 av modetidningen STYLEBY citeras varumärkeskonsulten Jared Sharma, “Allt 

handlar om fyra p: produkt, pris, plats och påverkan. I den nya modebilden är påverkan 

(sociala medier, marknadsföring och pr) och produkt viktigare än de andra p:na” 

(Corneliusson 2015) 
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1.2 Forskning och problemformulering 

 

Mangold och Faulds (2009) menar att Integrated Marketing Communication (IMC) är 

grunden för kommunikation mellan företag och konsument, eftersom det styr elementen i 

påverkansmixen, som i sin tur är ett viktigt steg för att nå uppsatta mål. Men efter sociala 

mediers intåg vänder sig konsumenter bort från traditionella medier, det innebär att verktyg 

och strategier för kommunikation förändras. När konsumenter delar information om företag 

på sociala medier blir spridningen större och fungerar som word of mouth-marknadsföring 

(WOM) (Hansson, Wrangmo & Solberg Søilen 2013). Företag kan inte längre ignorera det 

faktum att sociala medier måste implementeras i grundläggande kommunikationsstrategier 

(Mangold och Faulds 2009). Mangold och Faulds (2009) beskriver att det är problematiskt att 

företag inte förstår hur sociala medier ska implementeras eller hur den nya typen av WOM 

fungerar och kan användas effektivt.  

 

Även Hartley och Pickton (1999) samt Ashcroft och Hoey (2001) talar om vikten av att 

integrera den virtuella världen, det vill säga internet, i traditionell marknadsföring. De 

beskriver att budskapet oftare når fram till konsumenter än vid traditionell 

marknadskommunikation. Det framgår även att tryckta medier kontra internet ger samma 

marknadsföringseffekt (Wakolbinger, Denk & Oberecker 2009). Whiting och Deshpande 

(2014) beskriver sociala medier utifrån om det är en myt eller något nödvändigt för företag, 

där forskningen speglas ur dessa två vinklar. Det finns svårigheter för forskare att få in sociala 

medier i ett akademiskt koncept, det bygger på en problematik kring internets ständiga 

utveckling, vilket gör det mindre anpassningsbart. Whiting och Deshpande (2014) kommer 

även fram till att ifall sociala medier tillämpas som kommunikationsverktyg på ett försiktigt 

men korrekt sätt, kan det vara värdefullt och till och med ett nödvändigt verktyg för företag. 

Med försiktighet menar författarna att företag bör tillämpa sociala medier som 

kommunikationsverktyg utan att förlora företagets grundfilosofi.  

 

Vid introduktionen av sociala nätverk, förändrades förhållandet mellan företag och konsument 

och konceptet konsumentengagemang fick stor uppmärksamhet, det anses vara en central del i 

framtidens marknadsföring (Dhaoui 2014). Konsumentengagemang beskrivs som en 

emotionell koppling, som baseras på interaktion med konsumenter och deras deltagande, detta 

beteende sträcker sig längre än själva köpet eftersom det skapar en djupare relation 

(Gummerus et al. 2012; Verhoef, Reinartz & Krafft 2010). Vivek, Beatty och Morgan (2012) 

definierar konsumentengagemang som intensiteten av deras delaktighet i förhållande till 

företags erbjudande och aktiviteter. Engagemang mäts genom konsumentens respons på 

företags aktiviteter, detta bör i sin tur bemötas av företaget (Vivek, Beatty & Morgan 2012). 

Sociala nätverk anses vara passande för att skapa engagemang och utveckla relation med 

konsumenter (Dhaoui 2014). Engagemang fungerar som tvåvägskommunikationen vilket gör 

skillnad gentemot traditionell marknadsföring, eftersom konsumenter via sociala nätverk, kan 

ge direkt respons till företag och genom interaktion emellan andra konsumenter sprida 

information genom WOM (Hartley & Pickton 1999; Kabadayi & Price 2014).  

 

Chu, Kamal och Kim (2013) menar att i takt med att användning av sociala medier ökat, har 

modeföretag i lyxsegmentet märkt en snabb ökning av försäljning till unga. I en undersökning 

av ungas attityd och upplevelse av reklam på sociala medier och hur det påverkar köpbeslutet 

av mode, finns ett positivt samband som kan hjälpa företag att öka försäljning (Chu, Kamal 

och Kim 2013). Kahre (2014) har forskat kring modekläders inverkan på konsumenter och 
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menar att kläder är en reflektion av identitet, status och självförtroende. Man kommunicerar 

genom sina kläder, en viss stil eller märke kan associeras till en livsstil och identitet (Khare 

2014). Vidare säger Khare (2014) att kläder är en viktig del i konsumenters identitet och 

självbild, därför är det troligt att konsumenter kommer att uppmärksamma moderelaterad 

information, eftersom människor är involverade i produkter som är viktiga för den egna 

identiteten. Engagemanget är beroende av andra konsumenters attityd, hur trendig en produkt 

ser ut samt vad för typ av meddelande som sänds ut (Khare 2014). Mohr (2013) undersöker 

hur modeföretag och lyxsegmentet kan använda sociala medier som ett 

marknadsföringsverktyg för att kommunicera med sin målgrupp. Tack vare internet finns det 

mode i större utsträckning och mer uppdaterad information om det senaste än vad till exempel 

modetidningar kan erbjuda. Mohr (2013) menar också att det finns många nya källor till 

inspiration på internet i form av bloggare och bilddelnings medier, vilka är viktiga influenser 

och kan ses som verktyg företag kan använda i marknadsföring. Mohr (2013) särskiljer 

lyxsegmentet från andra modeföretag, då de har en annan affärsmodell, högre prissättning 

som höjs kontinuerligt, tidlösa säsonger och högre krav på kontroll av kvalitet och 

värdekedjor. Dessutom bygger lyxsegmentet på en känsla, de kommunicerar en dröm, bygger 

en personlig relation med konsumenten, snarare än säljfrämjande aktiviteter (Mohr 2013).  

 

Kontu och Vecchi (2013), definierar mode som ”design, produktion och marknadsföring av 

produkter och accessoarer”, det är under ständig förändring och beror på preferenser och 

estetiska krav. Ünay och Zehir (2012) tillägger att innovation krävs för att kunna utveckla nya 

produkter och vara konkurrenskraftig. Det skapar svårigheter när mode ska integreras i sociala 

medier, eftersom det kräver komplexa strategier (Kontu & Vecchi 2013). Samtidigt måste 

företag vara tillgängliga på internet (Kontu & Vecchi 2013), då miljontals människor finns 

där och konsumenter efterfrågar företags tillgänglighet (Kaplan & Haenlein, 2010; Kietzmann 

et al 2011; Mangold & Faulds 2009; Parssons 2013). Fram tills nu har modeföretag varit 

långsamma med att hoppa på tåget om man jämför med andra branscher, vilket kan ses som 

ganska motsägelsefullt för en kreativ och innovativ bransch (Kontu & Vecchi 2013; Ünay & 

Zehir 2012). Sociala medier har blivit en del av hur företag kommunicerar med konsumenter, 

vilket innebär att hela modesystemet förändras, tillgängligheten för konsumenter är högre och 

de är mer delaktiga i spridning av information (Kontu & Vecchi 2013; Mangold & Faulds 

2009). Kontu och Vecchi (2013) analyserar tre modeföretags i användning av Facebook för 

att identifiera strategiska marknadsföringsverktyg. De påvisar att sociala medier är ett viktigt 

konkurrensmedel och hjälper företag att utvecklas på den globala marknaden. Deras forskning 

tyder även på att typ av inlägg och tidpunkt påverkar effektiviteten av kommunikation.  

 

Verhoef, Reinartz och Krafft (2010) beskriver att konsumentengagemang är viktigt i 

utvecklingen av företagsstrategi. De får medhåll från Heine och Berghaus (2014) som även 

menar att det är viktigt att få konsumenter att interagera. Enligt Chu, Kamal och Kim (2013) 

ökar engagemang från konsument gentemot lyxmärken vid marknadsföring via sociala 

medier. Majoriteten av modeindustrins konsumenter använder redan sociala medier och 

använder det för att söka information kring företag och produkter (Chu, Kamal & Kim 2013; 

Kontu & Vecchi 2013). Kommunikation som sker via sociala medier påverkar konsumenter 

och deras agerande vad gäller köp, information, attityd, åsikt och utvärdering (Mangold & 

Faulds 2009), enligt Godes och Mayzlin (2004) baserar konsumenter sina offline-beslut, köp i 

fysisk butik, utifrån vad de har sett online. De menar även att marknadsföring blir mer 

kostnadseffektivt då konsumenter är delaktiga i spridning av information. Man kan se att 

modeföretag är närvarande på sociala medier, de har börjat interagera med konsumenter och 

de nya möjligheter som finns för marknadskommunikation nyttjas (Kontu och Vecchi 2013). 
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Alltså, forskning visar på att sociala medier bör användas som en del i 

marknadskommunikation av företag, samtidigt är de under ständig utveckling vilket gör det 

svårt för företag att följa med i tempot. Det finns en del generellt riktad forskning kring ämnet 

sociala nätverk och dess användning, men utav den forskning som riktar sig mot 

modeindustrin ligger fokus på lyxföretag, medan andra typer av modeföretag, till exempel 

massmodeföretag, sällan undersöks trots att det påvisats skillnader emellan dem. Forskning 

visar även att konsumenters engagemang för företag och dess marknadskommunikation är 

viktigt på sociala nätverk, här kan man urskilja problem eftersom företag inte vet hur de ska 

engagera konsumenter. Att skapa engagemang hos konsumenter i massmodebranschen är 

viktigt eftersom de från början är känslomässigt engagerad i mode. Företag behöver arbeta 

mer aktivt för att utveckla och arbeta med sociala nätverk, genom bättre hantering kan de 

effektivisera sin kommunikation och påverkan mot konsumenter. Det finns tidigare forskning 

på vad för typ av inlägg som effektivt skapar engagemang, men ingen av dessa studier har 

inriktat sig på massmodebranschen. Eftersom modebranschen är mer fokuserad på estetik, kan 

det innebära att andra typer av inlägg och faktorer är mer effektiva för att skapa engagemang. 

 

1.3 Syfte och frågeställning  

 

Syftet är att beskriva och skapa förståelse för hur klädföretag i modebranschen kan använda 

det sociala nätverket Facebook för att kommunicera med konsumenter och skapa 

engagemang, genom att redogöra vad för typ av respons olika inlägg ger. För att svara på 

syftet har följande frågeställning upprättats: 

 

Hur påverkar olika typer av företagsinlägg på Facebook konsumenters engagemang? 

 

1.4 Disposition 

 

Kap 1 – I första kapitlet presenteras grunderna för studien samt syftet. Här ligger forskning 

och problemformuleringen under samma rubrik. För att tydliggöra problem och för att 

undvika upprepningar.  

 

Kap 2 - I kapitel två finns studiens teorier presenterade. Den har placerats före metoden då 

grundläggande begrepp nämns samt det ramverk som tillämpats i studien finns förklarat.  

 

Kap 3 - Kapitlet innehåller studiens metod och kommer efter teorin för att läsaren ska ha med 

sig nödvändiga begrepp och få bättre förståelse för metodval. De resultat som framkommit ur 

den beskrivna metoden redovisas i nästkommande kapitel.  

 

Kap 4 - Resultat och analys valts att slås ihop till en rubrik och att delats upp i underrubriker. 

Det för att studien ska undvika eventuella upprepningar. 

 

Kap 5 - I det sista kapitlet ligger vårt bidrag till forskning, samt vad som kunde gjorts 

annorlunda, i detta kapitel finner läsaren även vidare forskning inom området. 
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2 Referensram 
 

Här följer de teorier som ligger till grund för de slutsatser som kommer att dras senare i 

uppsatsen. En förlängning av sociala nätverk, Facebooks betydelse för marknadsföring och 

engagemang samt skillnader i modemarknadsföring belyses. Honeycomb-modellen som är 

uppsatsens ramverk presenteras. Slutligen slås teorierna samman för att skapa förståelse i hur 

teorierna påverkar varandra och ska användas i analysen. Sammanfattningsvis finns en 

undersökningsmodell för bättre förståelse av teoriernas relation. 

 

2.1 Sociala medier och sociala nätverk 

 

Sociala medier beskrivs som en möjlighet för människor att dela innehåll, Drury (2008) 

menar att det handlar om videos, foton, texter, idéer, humor, åsikter, skvaller och så vidare, på 

plattformar som blogg, sociala nätverk, anslagstavla och podcast (Kaplan och Haenlein 2012). 

Dessa olika plattformar ses som underkategorier som Kaplan och Haenlein (2012) beskriver 

går att bryta ned, Facebook går att hitta under sociala nätverk enligt Boyd och Ellison (2008). 

 

Det finns flera definitioner av vad sociala nätverk egentligen är och innebär. Forskare har inte 

riktigt kunnat enas om en definition eftersom sociala nätverk är ombytliga och varierar i 

utförande. Boyd och Ellison (2008) har spaltat upp definitionen i tre steg: 

Social network sites as web-based services that allow individuals to          

(1) construct a public or semi-public profile within a bounded system,      

(2) articulate a list of other users with whom they share a connection, and 

(3) view and traverse their list of connections and those made by others 

within the system. The nature and nomenclature of these connections may 

vary from site to site.  

Det är strukturen för synlighet och tillgänglighet som skiljer sociala nätverk från de andra 

underkategorierna (Boyd & Ellison 2008). Definitionen kommer användas som utgångspunkt 

vidare i studien. 

 

Sociala nätverk har förändrat hur konsumenter söker sig till modeföretag och när de vill hitta 

information om produkter och märken (Ángeles Oviedo-García, Muñoz-Expósito, 

Castellanos-Verdugo & Sancho-Mejías 2014). De har visat sig ge nya möjligheter för bland 

annat reklam som får en större spridning och för produktutveckling eftersom konsumenter kan 

involveras och ge direkt feedback via sociala nätverk (Richter, Riemer & vom Brocke 2011).  

 

2.2 Engagemang på Facebook 

 

Facebook är den största och snabbast växande plattformen, många företag anser att det är den 

mest attraktiva för marknadsföring och effektivt ökar varumärkeskännedom (Kabadayi & 

Price 2014). På Facebook kan företag marknadsföra sig via reklam, företagssida, “social 

plugins” (like- och delningsknappen och kommentarsfältet), applikationer och sponsrade 

stories (ibid.). Företagssidan är den egna profilsida som företag skapar och använder som 

kanal för att kommunicera och där konsumenter kan följa uppdateringar från företag (ibid.). 
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Den öppnar upp för engagemang och relationen med och mellan konsumenter (Kabadayi & 

Price 2014; Kaplan & Haenlein 2010), den fungerar som en mötesplats för konsumenter och 

företag, där de kan interagera och skapa relationer till varandra (Schneider, Feldmann, 

Krishnamurthy och Willinger 2009).   

 

Företagssidan skapar en plattform för dialog där företag kan följa konsumenters 

konversationer, få betydelsefull information och öka förståelse för konsumenters behov och 

efterfrågan (Cvijikj & Michahelles 2013; Kabadayi & Price 2014).  Schneider et al. (2009) 

beskriver att användare på sociala nätverk ofta delger bakgrundsinformation, intressen, 

aktiviteter, ålder, kön, bilder med mera om sig själva. Facebook bidrar med statistik över 

följare på företagssidan från följarnas profiler: demografi, aktivitet, typ av respons, typ av 

meddelande (Boyd & Ellison 2008; Facebook 2015; Gross och Acquisti 2005). Det finns en 

rad olika typer av statistik att tillgå när företag väljer att skapa företagssida på Facebook, det 

kan ses som en form av marknadsinformation och kan vara värdefullt för företag som vill göra 

marknadsanalyser (Richter, Riemer & vom Brocke 2011). Utifrån statistik kan företagssidor 

formas för att nå ut och vara attraktiva för konsumenter (Facebook 2015; Hopkins 2012).  

 

Genomförande av reklamkampanjer på Facebook har visat sig ge resultat i form av ökad 

försäljning (De Vries, Gensler & Leeflang 2012), konkurrensfördelar samt ökad lönsamhet 

(Ángeles Oviedo-García et al. 2014). Via Facebook kan företag se hur reklam sprids och 

presterar (Facebook 2015), genom olika måttstockar kan företag mäta om investerad tid och 

pengar används på rätt sätt, det ökar förståelsen för hur konsumenter upplever företags värde 

och hur de fattar köpbeslut (Ángeles Oviedo-García et al. 2014). Facebook (2015) menar att 

delningen som sker av företagsinlägg är en viktig skillnad från traditionell media, där företag 

betalar för att få visa reklam under en period. På Facebook får meddelanden en större 

spridning över längre tid, i och med att konsumenter kan sprida det vidare. 

Marknadskommunikationen blir mer effektiv och konsumenters medvetande och intresse för 

företag ökar (Facebook 2015; Hopkins 2012). 

   

Konsumenter kan interagera med kommunikation som företaget sänder ut på företagssidan 

(Gummerus, Liljander, Weman& Pihlström 2012). Det finns olika former av innehåll som 

skapar engagemang och interaktion. Interaktion fungerar som mätinstrument för engagemang 

på Facebook (Kabadayi & Price 2014; Vivek, Beatty & Morgan 2012) Dhaoui (2014) delar 

upp engagemang i stöd, feedback och rekommendationer. Där stöd är när konsumenter likear 

och visar då sitt stöd till innehåll och värderingar (ibid.). Det kan också vara feedback, i form 

av kommentarer på inlägg, då får företag feedback som kan tala om ifall de lever upp till 

konsumenternas förväntan (ibid.). I den traditionella kommunikationsmodellen, består 

feedback från konsument oftast i form av köp, utan att företag säkert vet anledningen eller 

brusets påverkan. Feedback är därför en viktig skillnad på sociala nätverk, eftersom företag 

kan kommunicera direkt med konsumenter och få direkt feedback (ibid.). Dessutom finns 

rekommendationer, när konsumenter delar vidare innehållet, och har som uppsåt att vänner 

ska få information (Dhaoui 2014). Det finns också konversationer med eller emellan 

konsumenter, när företag svarar på kommenterar, detta ger en hög grad av interaktion mellan 

konsument och företag (ibid.). Företags image utgörs till stor del av konsumenters 

engagemang, när interagerandet sprids bland vänner (Dhaoui 2014). Även Heine och 

Berghaus (2014) har delat upp engagemanget i olika steg. De menar att först ser 

konsumenterna företagens sidor, därefter börjar de följa företaget. Därefter börjar 

interaktionen, till exempel genom likes eller att dela företagens inlägg. Heine och Berghaus 

(2014) menar att den högsta graden av interaktion och därmed engagemang är när 

konsumenter kommenterar eller gör inlägg på företagssidor.   
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Beroende på vad företag har för inställningar kan konsumenter göra kommentarsinlägg på 

sidan, kommentera på inlägg som företag gjort, gilla och dela inlägg. Dessa aktiviteter skapar 

en ”story” vilket blir synligt för konsumenters Facebook-vänner, en form av WOM. Boyd och 

Ellison (2008) menar att konsumenter, genom sina vänner, kan möta företag som de annars 

inte stött på. Hopkins (2012) ger ett exempel på Facebooks räckvidd; om ett företag har 100 

följare på sin sida och varje följare i sin tur har 100 Facebook-vänner innebär det att 

informationen når 10 000 personer på Facebook.   

2.3 Modemarknadsföring 

 

Marknadsföring av mode skiljer sig från den allmänna marknadsföringen eftersom mode 

ständigt förändras och designen av produkter spelar stor roll (Barnes 2013; Kontu & Vecchi 

2013), eftersom designen både styr och speglar konsumenters efterfråga. Konsumenters 

komplexa efterfråga gör att strategier och processer måste anpassas där efter (Barnes 2013; 

Kontu & Vecchi 2013). Barnes (2013) beskriver att mode innebär trender som bara står sig en 

viss tid och sedan försvinner, modekonsumenter är oförutsägbara, eftersom det är svårt att 

avgöra vilka trender som kommer att sälja och hur deras köpbeslut ser ut. Vissa trender kan 

enkelt identifieras utifrån en tydlig efterfrågan, men ibland vet konsumenterna inte själva vad 

de vill ha innan de ser det, därför fungerar inte traditionell prognosföring av efterfrågan 

(ibid.). En svårighet för marknadsförare i massmodebranchen är därför att hitta en balans 

menar Barnes (2013), det ska vara tillräckligt moderiktigt och kreativt för att konsumenter ska 

få upp intresset, samtidigt ska kollektionerna vara kommersiellt gångbara för en stor 

konsumentgrupp, detta i kombination med att produktlivscykeln kortas (ibid.). 

Marknadsaktiviteter tillför värde till en produkt och speciellt när det kommer till mode, ett 

plaggs ursprungliga funktion är att täcka och skydda kroppen, men behovet av modeplagg 

sträcker sig över det, då konsumenter efterfrågar design, stil och märken (Barnes 2013). 

Barnes (2013) pekar ut påverkan och kommunikation i marknadsföringsmixen som extra 

användbara i modebranschen, här används tekniker som inte används i andra branscher, till 

exempel att visa modevisningar och catwalk-kollektioner (Barnes 2013).  

 

Modeförebilder som är aktiva på sociala medier, där många konsumenter finns, och är ofta 

inflytelserika när det kommer till att styra trender, det kan till exempel vara bloggar eller 

online tidningar som belyser nya trender eller heta märken, denna information tas ofta upp av 

konsumenterna som sedan söker efter nyckelplagg och märken (Barnes 2013). Därför har de 

stort inflytande på hur efterfrågan förändras (ibid.). De nya kanalerna som internet för med sig 

är viktiga i modemarknadsföring, mode blir mer tillgängligt, antalet modemedvetna 

konsumenter ökar och därmed efterfrågan på nya produkter (Barnes 2013; Kontu & Vecchi 

2013). Eftersom modeförebilderna blir tydligare och mer tillgängliga, kan de som influeras av 

dessa ta till sig trender lättare (Barnes 2013). På så sätt skapas en ökad social medvetenhet 

kring trender och fler köper produkter och spridningen till andra konsumenter eskalerar tack 

vare WOM (Barnes 2013). Konsumenternas kommentarer om mode och plagg på till exempel 

Facebook påverkar övriga konsumenter, därför är det viktigt för företag att vara lyhörda och 

ta den chansen att faktiskt tydligt se vad kunderna kommenterar och tycker om produkter 

(Barnes 2013; Dhaoui 2014). Det ger en möjlighet för modeföeratg att få en uppfattning om 

hur väl de svarar på konsumenters efterfråga och kan fånga upp nya möjligheter (Dhaoui 

2014). Det är viktigt att öppna upp för interaktion på Facebook eftersom makten inte bara 

finns hos företagen och ett fåtal modeförebilder, utan modet styrs nu också av konsumenter 

(Barnes 2013). 
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2.4 Ramverk 

 

Kaplan och Haenlien (2010) menar att företag inte förstår sociala medier, i vilka former de 

finns eller hur de ska användas. Olika sociala medier är bra för att nå olika målgrupper och 

marknadsmål (Kaplan och Haenlien 2010). Det är väsentligt att förstå grunderna eftersom 

ingen strategi fungerar för alla företag (Kietzmann et al. 2011). Honeycomb-modellen som 

används i denna uppsats är skapad för att strukturera och kategorisera sociala medier och 

därmed ge en grund för hur sociala medier fungerar (Kietzmann et al. 2011). Den har sitt 

ursprung från Stewart Butterfield, grundaren till Flickr (Smith 2007). Han delade in sociala 

medier i 5 element, dessa utvecklades sedan till 7 av Matt Webb (2004) (Smith 2007). 

Slutligen sammanställde Smith (2007) elementen och lånade in modellens utseende från en 

annan modell av Peter Morville (2004) som ansåg att formen är passande för att beskriva ett 

mångfasetterat fenomen och förtydliga en komplex helhet. Alla sociala medier har inte alla 

element, men de flesta fokuserar på tre till fyra stycken (Kietzmann 2011; Smith 2007). 

Genom att dela upp en social media i olika element bidrar det också att se på varje enskild del 

djupare, det kan också hjälpa att se på samma sak ur olika perspektiv genom de olika 

elementen (Morville 2004). Även Parsons (2013) har använt den för att skapa förståelse för 

hur företag använder Facebook, där framgår att många företag följer Honeycomb-modellens 

element i sin användning av sociala medier och anser att det tyder på att den är användbar.   

 

Honeycomb-modellen har definierats och utvecklats i ett antal olika riktningar, men i denna 

uppsats används, i likhet med Parsons (2013), den modell som Kietzmann et al. (2011) 

utvecklat och definierat i sin forskning. Kietzmann et al. (2011) använder modellen för att 

förklara ekologin i sociala medier: förstå mottagare, deras engagemang och hjälpa företag att 

bygga strategier. Kietzmann et al. (2011) vill öka förståelse och jämföra olika funktioner och 

konsekvenser mellan sociala medier aktiviteter. Slutligen ges riktlinjer för att utveckla 

strategier för att övervaka, förstå and ge respons på olika sociala medier aktiviteter, dessa 

riktlinjer kommer inte att behandlas i denna uppsats då de utgår från företags individuella mål 

med användningen av sociala medier (Kietzmann et al. 2011).   

 
Figur 1 Honeycomb-modellen, Kietzmann et al. (2011) 

Uppsatsens ramverk. 
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2.4.1 De sju elementen 

 

Identitet, beskrivs av Kietzmann et al. (2011) som i vilken utsträckning användare avslöjar 

sin identitet, till exempel namn eller yrke. Det är viktigt för företag att vara medvetna om 

huruvida identiteten är kärnan i den sociala medien (ibid.). Det är en balansgång kring hur 

mycket man delar med sig av sin identitet (ibid.). Det gäller att anpassa mängden och vad man 

delar beroende på vad för typ av social media det gäller (ibid.).  

Närvaro, kan delvis bero på om företag finns tillgängliga på sociala medier, var man väljer 

att vara närvarande (Kietzmann et al. 2011). Det står även för om användarna kan veta om 

andra användare är tillgängliga eller inte. Här måste företag vara lyhörda för vad konsumenter 

efterfrågar, om konsumenterna vill kunna ha till exempel live-samtal med företag, bör man 

kunna visa att man är tillgänglig (ibid.). 

Relationer, speglar hur användare kan relatera till andra användare, alltså om två eller fler 

användare har en gemensam faktor som gör att de till exempel konverserar eller delar något 

med varandra (Kietzmann et al. 2011). Medan vissa plattformar fokuserar på att underhålla 

nuvarande kontakter syftar andra till att bredda sitt kontaktnät (ibid.). Vanligt är att 

plattformar som inte värderar identitets-elementet högt, inte heller värderar relationer (ibid.). 

Kietzmann et al. (2011) menar att relations-elementet har otaliga användningsområden, men 

väljer att utgå ifrån struktur och flow. Struktur innebär hur många kopplingar en användare 

har samt vad denne har för position i relationsnätverket. Konsumenter som samlas runt en 

företagssida kan anses som ett nätverk, där företag automatiskt får en viktig och central roll, 

beroende på hur många följare företaget har (ibid.). När man talar om flow, menas de typer av 

resurser som används, byts och transformeras (ibid.). Företag måste förstå hur de kan skapa 

och underhålla relationer och informationsflöden (ibid.).  

Konversationer, representerar användarnas kommunikation med varandra enligt Kietzmann 

et al. (2011). Vissa sidor finns bara till för konversation mellan personer eller grupper, även 

om anledningarna till konversation kan skilja sig, till exempel på dating-sidor eller Twitter 

(ibid.). Företag bör fundera på vad för typ av konversation man vill föra. Många 

konversationer är kortlivade och det finns inget krav på respons (ibid.). Man kan även starta 

konversationer genom olika aktiviteter, till exempel att man ber konsumenter rösta eller ge 

utrymme för ett ämne som väcker känslor och engagemang(ibid.).  

Grupper, förklarar hur grupper och undergrupper formuleras, detta gör ett nätverk mer eller 

mindre socialt (Kietzmann et al. 2011). Det finns två övergripande typer av grupper; en när 

användare delar in sina följare i olika grupper och en om ett konto är öppet, stängt (där man 

måste bli godkänd) eller hemligt (ibid.). För ett företag kan det vara användbart att 

kategorisera följare, för att underlätta överblickandet (ibid.). Detta kan göras utan att 

konsumenterna är medvetna om det (ibid.). 

Rykte, beskriver hur andra användare kan avgöra sin egen och någon annans status eller 

anseende (Kietzmann et al. 2011). Ofta handlar det om förtroende, vilket kan vara osäkert på 

internet, då det är öppet och det kan vara svårt att validera innehållet (ibid.). Till exempel kan 

en experts, i ett visst ämne, anseende höjas eller sänkas beroende på hur många följare man 

har (ibid.). 

Delningar, användarna delar, byter och får innehåll (Kietzmann et al. 2011). Användarna 

samlas runt ett gemensamt objekt, beroende på vilken sociala medie, kan delningen leda till 

konversation eller relation (ibid.). Företag måste identifiera vad för typ av delning 

konsumenterna är intresserade av för att skapa gemenskap eller för att samlas runt den 

gemenskap som redan finns (ibid.). 
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2.4.2 Elementen på Facebook 

Figur 2 Elementen på Facebook, Kietzmann et al. (2011) 

Här belyses de element som Facebook bygger på. 

 
Flera av Honeycomb-modellens element finns även med i Facebooks egen guide för 

marknadsföring (Facebook u.å). Där beskriver de sitt ekosystem som består av tre delar, 

närvaro, engagemang och expansion. Närvaro etableras när företag skapar en företagssida, då 

byggs en identitet baserat på vad företag delar med sig av. Det är början till att skapa relation 

och engagemang från konsumenter. Det sker genom att konsumenter interagerar med 

innehållet på sidan. Genom att publicera och konversera med konsumenter, fördjupas 

relationer. Därefter följer expandering, som sker genom att konsumenter interagerar på 

företagssidan, då publiceras det i konsumentens nyhetsflöde och deras vänner kan se 

eventuella aktiviteter i form av interaktion, vilket påverkar företags rykte. Det leder till att fler 

konsumenter får upp ögonen för företag och engagerar och interagerar på företagssidor.  

 

Facebook beskriver i guiden (u.å) att relationer är grundläggande och Kietzmann et al. (2011) 

har använt Facebook som exempel för hur modellen kan användas, i Figur 2 kan man se att 

relationer belyses som det viktigaste elementet och de som har svagast färg är mindre 

betydelsefulla för Facebook och utesluts, alltså grupper och delningar. I denna uppsats 

medges att delningar inte har betydelse som ett eget element, utan istället bygger flera av de 

andra elementen på det som företaget väljer att dela till sina konsumenter i form av inlägg. 

När det gäller grupper finns idag flera tekniska verktyg på Facebook för att kontrollera och 

kunna arbeta med just dynamiken hos de konsumenter som följer företaget och därmed följer 

en företagssida. Detta är dock inget företag jobbar aktivt med, de kan istället använda det som 

underlag vid utveckling av strategier. Det har skett få försök att undersöka och 

operationalisera engagemang (Vivek, Beatty & Morgan 2012), därför kommer denna uppsats 

att operationalisera engagemang utifrån de byggstenar som Kietzmann et al (2011) har belyst. 

 

2.5 Engagemangets beståndsdelar 

 

Cunnington (1996) beskriver att organisatorisk identitet består av flera element, där värde och 

vision är övergripande och talar om företags potential. Identiteten är skapad av samhället och 

är en viktig del som representerar företag. En stark identitet skapar attraktivitet, prestige och 

konsumenter får en känsla av samhörighet till ett märke. Ett företag som arbetar med sin 

identitet har lättare att förstå vilka kunder de har och vad de efterfrågar (Cunnington 1996). 
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Företag möter svårigheter på en ojämn marknad med konkurrens och skiftande efterfrågan, 

därför är det viktigt för företag att uttrycka identitet tydligt, den styr hela organisationen då 

identitet enligt Cunnington (1996) måste innehålla strategi, struktur och kultur. Därmed styr 

det också alla marknadsföringsaktiviteter via alla kanaler som samarbetar i IMC (He & 

Mukherjee 2009). Identitet visar sig ofta i sociala roller och interaktioner, då människor har 

ett behov av att tillhöra något och identitet påverkas av gruppen man tillhör (Ellemers, Spears 

& Doosje 2002).  

  

Enligt Marx (1999) är det av vikt att det verkliga namnet framgår, för att kunna besvara 

frågan vem är du? Marx påtalar även att identitet kan handla om en adress, som kan vara både 

en fysisk eller virtuell. Det kräver inte att veta den riktiga identiteten, däremot involverar det 

möjligheten att lokalisera och vidta åtgärder, så som blocka, godkänna tillgång eller liknande. 

Den här delen av identifikation svarar mer på frågan om var snarare än vem. Det kan skapa 

svårigheter när det kommer till om det finns fler användare på samma adress (Marx 1999).   

 

Till följd av att engagemang sträcker sig längre än själva köpet, bör företag motstå att endast 

ägna sig åt direkt säljfrämjande aktiviteter (Gamboa & Gonçalves 2014; Gummerus et al. 

2012; Hansson, Wrangmo & Solberg Søilen 2013). Vidare är det också viktigt att känna till 

sina användare och anpassa ton, innehåll och språk för att konsumenter ska kunna relatera och 

få en känsla av tillhörighet (Parssons 2013). Detta bygger en relation som visar sig i form av 

engagemang (Cvijikj & Michahelles 2013; Gamboa & Gonçalves 2014; Gummerus et al. 

2012). Beteende som direkt leder till köp är avgörande för företags överlevnad eftersom de 

skapar inkomst. Ett exempel på en icke-transaktionell aktivitet är när företag ber konsumenter 

att betygsätta ett köp. Genom en sådan aktivitet och lyssna på feedback eller konversationer 

som sker på sociala nätverk, kan företag använda sina resurser på ett effektivare sätt. Företag 

ser det som en stor fördel då respons ges i form av feedback och förslag från både nuvarande 

och potentiella konsumenter (Kabadayi & Price 2014). Det ger även företag möjlighet att 

svara konsumenter, behandla problem som dykt upp, skapa en bättre service och förbättra 

erbjudanden (Kabadayi & Price 2014). Företag slipper lägga resurser på aktiviteter som inte 

är bidragande och man kan lättare identifiera aktiviteter som är effektiva och ger bra 

avkastning på investeringar eftersom det ökar försäljningen i det långa loppet (Cvijikj & 

Michahelles 2013; Gummerus et al. 2012; Verhoef, Reinartz & Krafft 2010).   

 

På Facebook är det innehållet i inlägg som driver konsumenter till att ge respons och skapa 

värde genom interaktion och delning (WOM), därför är det viktigt att förstå vad som driver 

konsumenter att engagera sig i sociala medier-meddelande (Sabate, Berbegal-Mirabent, 

Cañabate & Lebherz 2014; Verhoef, Reinartz & Krafft 2010). Företag bör försöka förstå 

konsumenter och vad som engagerar dem, därefter planera inlägg och anpassa dem för att 

definiera en strategi för att stärka rykte och relation (Cvijikj & Michahelles 2013; Sabate et al. 

2014). Olika innehåll påverkar antalet likes, kommentarer och delningar (Cvijikj & 

Michahelles 2013; Sabate et al. 2014).  Förutom att användare redan är kunder till företaget, 

är den största anledningen enligt Pereira, Salguiero och Mateus (2014), viljan att få ta del av 

rabatter och erbjudanden, eller andra ekonomiska fördelar. De vill också visa för att de stöttar 

märket, vill vara först med det senaste om märket och ha tillgång till exklusivt material 

(Gamboa & Gonçalves 2014; Park & Kim 2015; Pereira, Salguiero & Mateus 2014). Samtliga 

exempel höjer konsumenters upplevelse av företags ansträngningar för att underhålla 

relationen, detta stärker lojalitet som innebär att konsumenter är nöjda och engagerade i ett 

företag (Park & Kim 2015). Konsumenten underhåller relationen med företag genom att köpa 

produkter (Park & Kim 2015). Däremot slutar konsumenter att följa företag ifall innehållet 
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inte är intressant eller inte känner någon samhörighet till det, dålig upplevelse eller reklam 

(Gamboa & Gonçalves 2014).   

 

Ett inlägg som genererar många likes är inte nödvändigtvis effektiva för att få konsumenter att 

kommentera eller dela, eftersom att skriva en kommentar eller dela något är mer tidskrävande 

(De Vries, Gensler & Leeflang 2012; Sabate et al. 2014). Sabate et al. (2014) ger ett exempel, 

ifall företag skriver en kort fråga om vad kunder har för planer i helgen, kan det ses som en 

motivering till att kommentera. Men Sabate et al. (2014) menar istället att konsumenter främst 

kommenterar när innehållet, eller frågan, är meningsfylld eller påverkar kunden 

känslomässigt. Konsumenter kan också kommentera, ifall en kommentar ger någon fördel för 

användaren, som rabatt eller specialerbjudande (Gamboa & Goncales 2014; Hansson, 

Wrangmo & Solberg Søilen 2013; Park & Kim 2015). Frågor kan till och med ha negativ 

effekt på antalet likes, medan känslofyllda inlägg har positiv effekt (De Vries, Gensler & 

Leeflang 2012). 

   

Brooks (2010) säger att endast text i inlägg ger minst engagemang, men om det kombineras 

med en bild blir det mer övertygande enligt Hanson, Wrangmo och Solberg Søilen (2013). 

Bilder ökar engagemang, då de drar till sig uppmärksamhet lättare som omvandlas till 

interaktion och därmed spridning (Brooks 2010; Park & Kim 2015; Sabate et al. 2014). 

Beskrivande och inspirerande inlägg skapar störst intresse (Hansson, Wrangmo & Solberg 

Søilen 2013). Företag i mode och skönhetsbranschen är de som konsumenter främst kom ihåg 

när de associerar till företag Facebook (Hansson, Wrangmo och Solberg Søilen 2013). 

Informativa och underhållande innehåll har större chans att få stor spridning. Inlägg som är 

kreativa, coola eller intressanta ger positiv effekt på engagemanget (Cvijikj & Michahelles 

2012; De Vries, Gensler & Leeflang 2012). Däremot får inlägg som bara är roliga och 

orelaterade till företag sällan stort engagemang (De Vries, Gensler & Leeflang 2012).   

De Vries, Gensler och Leeflang (2012) ger förslag på innehåll i inlägg som skapar 

engagemang. De menar att video engagerar eftersom det är väldigt levande, men det tar längre 

tid för konsumenter att ta till sig information i en video än en bild, det resulterar ofta i högt 

antal likes på videor. Det kan bero på att informationsmängden är större, det väcker känslor, 

därför känner konsumenter att det är en tillräcklig ansträngning och orkar helt enkelt inte 

engagera sig så mycket att de kommenterar (ibid.).  Däremot är bilder lättare för konsumenter 

att ta in, det kräver mindre ansträngning och tid för att se och uppfatta, då kan deras feedback 

beskrivas mer kortfattat i en kommentar. Resultatet i deras undersökning visar också att 

inlägg som bara innehåller en länk ger lågt engagemang (De Vries, Gensler & Leeflang 

2012). En sammanfattning av länken visas i inlägget och det är inte tillräckligt för att kunden 

ska känna engagemang till inlägget, för att kunna se länken navigeras man bort från Facebook 

vilket gör att kunden kanske inte kommer tillbaka till själva inlägget för att likea, kommentera 

eller dela (De Vries, Gensler & Leeflang 2012; Sabate et al. 2014).   

 

Konsumenter reagerar hellre på företagsinlägg än att de gör egna inlägg (Pereira, Salguiero & 

Mateus 2014). Men ser man till Hansson, Wrangmo och Solberg Søilen (2013) så tycker 

konsumenter att det är viktigt att det finns möjlighet att göra egna inlägg på företagssidor. Det 

kräver stort engagemang från kunden för att göra ett inlägg och ofta är det när något gjort 

intryck på konsumenter eller är känslomässigt viktigt (De Vries, Gensler & Leeflang 2012). 

Ofta är det kritik som skrivs i kundinlägg, Gamboa och Gonçalves (2014) förklarar då att det 

är viktigt att använda Facebook som ett självständigt verktyg och inte hänvisa till kundservice 

eller liknande, utan kunder bör få ett svar snabbt och inte tvingas försöka söka kontakt igen, 

annars ökar missnöjet. Även Hansson, Wrangmo och Solberg Søilen (2013) beskriver att det 

är problematiskt att kritik blir så publik, men om företag hanterar det på ett bra sätt, ger 
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respons och istället visar att kritik tas på allvar, tyder det på närvaro från företag och att 

relationer till och med kan förbättras.   

 

Tid och dag påverkar också engagemang på ett inlägg, på Facebook där flödet ständigt fylls 

på och uppdateras från en mängd olika källor (Sabate et al. 2014). De flesta användare är 

aktiva under veckodagar, framför allt torsdag och fredag, medan det sker en nedgång under 

helger (Sabate et al. 2014). När det gäller tidpunkt skriver Sabate et al. (2014) att inlägg som 

görs tidig morgon eller sen kväll ger högst engagemang. De säger också att 60 % av alla 

inlägg är gjorda under arbetsdagen (mellan klockan 10 och 16) (ibid.). Brooks (2010) säger att 

vilken veckodag som är mest populära skiljer sig mellan branscher, men medger att över lag 

är fredagar populärast medan helgerna ger minst interaktion.   

 

Eftersom människor vill vara en del av något menar forskare att det är fördelaktigt att bygga 

på känslan av en samhörighet (Ellemers, Spears & Doosje 2002). Man skapar brand 

communities på Facebook, i form av företagssidor där konsumenter kan interagera med 

företaget (Ellemers, Spears & Doosje 2002). Det bygger en relation mellan beundrare av ett 

märke och skapar en grupp runt det (Heine & Berghaus 2014; Gummerus et al. 2012). 

Konsumenter som följer företagssidor är oftast lojala och engagerade i märken, de blir därmed 

också mer uppmärksamma på information om märket. Genom att kommunicera känslofyllda 

företagsvärderingar, kan man öka potentiellt värdeskapade, gynna relationer och skapa 

konkurrensfördelar. Denna typ av innehåll ökar lojalitet till märken och genererar positivt 

WOM (De Vries, Gensler & Leeflang 2012; Swani, Milne & Brown 2013). Det unika med en 

brand community är just att konsumenter samlas på grund av ett märke eller produkt. Enligt 

Park & Kim (2015) och Gummerus et al. (2012) har fler företag skapat brand communities via 

sociala nätverk i marknadsföringssyfte för att bygga relationer, få feedback och stärka märket. 

Park & Kim (2015) påvisar även att flera marknadsundersökningar visar att modemedvetna 

konsumenter också är väldigt aktiva på sociala nätverk. Dessa konsumenter samlas runt ett 

specifikt klädmärke och kan identifiera sig med ett märke och andra konsumenter i en 

community (Park & Kim 2015). Anledningen till att konsumenter går med i brand 

communities är att de söker sociala interaktioner med andra medlemmar (Gummerus et al. 

2012). Det kan till exempel bero på att de vill dela information och delge andra sina åsikter, 

de vill också få information av andra medlemmar i gruppen och få information av och om 

företag (De Vries, Gensler & Leeflang 2012; Gummerus et al. 2012; Heine & Berghaus 2014; 

Park & Kim 2015). De vill också få ekonomiska fördelar i form av erbjudanden (Gummerus 

et al. 2012). Människan vill känna sig användbar, uppmärksammad och behövd i en 

gemenskap, dessa känslor motiverar konsumenter att sprida information och upplevelser 

(Gummerus et al. 2012). Genom att modeföretag investerar tid i marknadsaktiviteter som 

konsumenter uppskattar, får de inflytande på konsumenters upplevelse av hur företaget 

underhåller relationen (Gamboa och Gonçalves 2014). Detta skapar psykologiska band och 

motiverar konsumenter att fortsätta relationen med företaget, detta ökar relationens kvalitet 

och lojaliteten (Gamboa och Gonçalves 2014).  
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2.6 Undersökningsmodell 

 
Figur 3 Undersökningsmodell 

Här beskrivs vår undersökningsmodell 

 
All marknadskommunikation som ett företag använder sig av ska sända ett gemensamt 

meddelande som stärker företagets identitet. Tack vare sociala nätverks utveckling och 

Facebooks uppkomst, är Facebook en viktig plattform för företag att kommunicera med 

konsumenter. På Facebook är relationen mellan konsument och företag viktig och en 

tvåvägskommunikation blir möjlig.  

 

Genom att använda Honeycomb-modellen och dess element, kategoriseras Facebook, olika 

typer av företagsinlägg och dess påverkan på konsumenter undersöks. Med hjälp av 

elementen skapas variabler till ett kodschema som utgör grunden för en innehållsanalys.  

Datan som samlats in består av respons i form av like, kommentar eller delning, genom dessa 

analyseras engagemang.  

 

Detta illustreras i följande undersökningsmodell 
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3 Metod 
 

Metodkapitlet inleds med undersökningens design, upplägg och hur detta styr 

datainsamlingen. Detta följs av de urvalskriterier och den arbetsgång som lett fram till de 

företag som står för uppsatsens datamaterial och Facebook som analysenhet. Därefter beskrivs 

metoden som sedan diskuteras. Kapitlet innefattar även en diskussion kring reliabilitet 

validitet och replikerbarhet, samt hur dessa har försökt eftersträvas för att uppnå en god 

kvalitet på ar, betet. Samt tillkortakommande vi upptäckt och avslutningsvis en kort reflektion 

av vår litteratur.  

 

3.1 Undersökningsdesign 

  

För att ge svar på vår frågeställning har en innehållsanalys av olika företags Facebook-sidor 

utförts, i studien kallas dessa företagssidor, för att inte förväxlas med privatpersoners 

Facebook-sidor. Studien är longitudinell, varje inlägg som publicerats på företagssidorna 

mellan datumen 13 - 26 april 2015 har undersökts. Vi ville se vad företagen gjorde för olika 

typer av inlägg och hur konsumenter engagerade sig i form av kommentarer, delningar och 

likes. Eftersom en del av de företag som undersökts inte uppdaterade så frekvent, en del inte 

ens varje dag, valdes vi att samla in data under flera dagar för att få tillräcklig data. 

 

I studien har vi även valt att skriva ut Facebooks benämning like, alltså gilla funktionen. Så 

vidare i studien finns den engelska benämning like, för att det inte ska förväxlas med det 

svenska ordet gilla.  

  

Valet att studera information som finns på internet innebär vissa svårigheter. Bland annat att 

information kan förändras från dag till dag, eftersom kommentarer och liknande kan 

tillkomma eller raderas. Därav gjordes valet att backa datumen så att risken för stora 

förändringar skulle minskas. Upptäckten av att det fanns förändringar skedde vid 

testomgången, då vi undersökte inlägg som var gjorda några dagar innan undersökningen och 

antalet likes nästan dubblerades på några timmar. Därför valdes inlägg som publicerats en tid 

tillbaka, för att tillräckligt med reaktioner skulle hinna ske samt stagnera. Inlägg kan också 

förändras genom att redigeras i efterhand, men insamlingen har utgått från de data som fanns 

tillgänglig vid undersökningstillfället. 

  

För att undersöka företags användning och strukturera upp Facebook har Honeycomb-

modellen använts som ramverk. Modellen var till hjälp vid strukturering och kategorisering av 

det kodschema som användes vid innehållsanalysen, samt för att ge större förståelse för teorin 

och dess struktur. 

  

Det är oundvikligt att viss påverkan av oss författare sker då företagen har undersökts från ett 

utomstående perspektiv, vi har skapat kodschemat, samt gjort ett bekvämlighetsurval. För att 

öka objektivitet och struktur har ramverket använts, genom att kategorierna i kodschemat 

utgjorts av ramverkets byggstenar och indikatorerna anpassats därefter. Eftersom vi inte varit i 

kontakt med företagen, har deras tankar inte hjälpt oss att skapa en förståelse för 

bakomliggande orsaker. Vi ville i likhet med kvantitativa forskare analysera företagsinläggen 

och de reaktioner som de fått av konsument. Trots att kvantitativa forskare ofta vill förklara 

bakomliggande orsaker (Bryman & Bell 2011) söker vi inte kausala samband utan har 
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fokuserat på ett beskrivande syfte, en surveyundersökning. Vi har samlat in kvantifierbar data 

i form av inlägg på företagssidor som har kopplat samman data med bakomliggande teori 

kring engagemang, för att kunna påvisa koppling mellan variablerna och därmed hur olika 

typer av inlägg påverkar konsumenters engagemang. 

 

3.2 Empirisk insamling 

 

3.2.1 Urval 

 

Urvalet av företag utgick från en sökning i faktadatabasen Retriever Bolagsinfo. För att 

avgränsa valde vi att söka på modeföretag som befinner sig på den svenska marknaden, därav 

användes Retriever för att få fram alla företag i Sverige och därmed få en så omfattande 

urvalsram som möjligt som sedan kunde delas in i kategorier. För att få fram en urvalsram 

användes kriterier i branschlistan för detaljhandel: ”kläder, butikshandel, detaljhandel”, 

”damkläder, butikshandel” och ”partihandel; kläder & skor”. Dessa kategorier är uteslutande 

och varje företag har en kategori. Företagen är sorterade i “branscher” som är Retrievers egen 

företagsindelning, detta är jämförbart med SNI-nummer som Statistiska centralbyrån (SCB) 

använder. Men ska ge en effektivare indelning än SNI, som är en statistisk standard för att 

klassificerar ekonomiska aktiviteter och näringsgrenar (SCB u.å), eftersom alla företag inte 

har angivit detta samt att ett företag kan använda sig av flera olika SNI-koder (Retriever u.å). 

  

Listan sorterades på högst omsättning först och de 500 första företagen undersöktes närmare 

och de företag som låg under koncerner plockades ut och undersöktes var för sig. Vi ansåg att 

företag med hög omsättning antagligen är kända varumärken med en stor konsumentgrupp 

och därmed många följare på Facebook och hög aktivitet. Företagen skulle vara detaljister, det 

vill säga att de säljer direkt till slutkund (Hedén & McAndrew 2005) och vars främsta 

försäljning var kläder. Flera företag hade även försäljning av skor, accessoarer, heminredning 

eller herrsortiment. De företag vars främsta produktgrupp var någon av dessa uteslöts från 

undersökningen, eftersom av andelen pengar som hushållen totalt spenderar, är kläder 

markant högre än de övriga, dessutom spenderar kvinnor mer än män på samtliga 

produktgrupper (SCB 2013). Tillsammans med fakta om att kvinnor i förhållande till män är 

mer aktiva på sociala medier, motiveras valet av damkläder. Eftersom mycket tidigare 

forskning riktar sig mot företag i lyxsegmentet, ville vi urskilja de företag som passade vår 

undersökning. Därför gjordes två indelningar: 

  

Lyxföretag, som förutom väldigt höga priser, även har utmärkt kvalitet och en unikhet samt 

att det är svårt att få tag på produkterna (Dhaoui 2014). 

  

Modeföretag, eller så kallade massmodeföretag, det kan vara viss skillnad i pris mellan 

företagen, men tillgängligheten är högre, det finns att få tag på och i stora mängder. Det kan 

associeras till “fast fashion” eller modekedjor. Design, höga priser eller kvalitet är inte lika 

viktigt (UR.se 2013). 

  

Facebook, ansågs lämpligt då det är den vanligaste sociala medien som personer och företag 

använder (.SE 2014), framför allt finns i princip alla stora modemärken på Facebook (Barnes 

2013). Företag valdes på grund av att de vänder sig mot en målgrupp som matchar de mest 

aktiva på sociala medier. Kriterier fanns även på att företag skulle ha en företagssida och vara 

aktiva på Facebook. Med aktiva ansågs minst 2 uppdateringar under minst en av 
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undersökningsveckorna. Vid tidpunkten då urvalet gjordes, fanns 28 företag som matchade 

samtliga kriterier. Urvalet är delvis baserat på ett bekvämlighetsurval då vissa företag har 

varit mer tillgängliga för oss, eftersom företagen var kända för oss undersökare och vår 

tolkning avgjorde vilken målgrupp företagen vänder sig till samt ifall de säljer mode. 

Företagen har inte lyfts fram en och en i studien, utan använts i sin helhet då syftet är att 

skapa en bild av vad för typ av inlägg företag inom klädbranschen gör och vilken respons det 

ger på Facebook. 

 

3.2.2 Kvantitativ innehållsanalys 

 
Figur 4 Innehållsanalys-processen Harris (2001) 

Visar hur processen för innehållsanalys ser ut. 

 
     

Vi valde att tillämpa kvantitativ innehållsanalys i studien, då det anses vara en lämplig metod 

inom media och kommunikationsvetenskap (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 

2012). Vår process för utförandet av en innehållsanalys har sett ut som i Figur 4. Metoden är 

flexibel och kan användas vid analys av olika sorters media, dokument och texter, bland annat 

elektroniska och i bildform. Vi ansåg att metoden passade eftersom Facebook krävde en 

metod vars flexibilitet gjorde det möjligt att undersöka elektroniskt material och en 

kvantifiering av företags kommunikation gjordes. Men även för att kunna systematisera och 

dra slutsatser utifrån insamlad och kodad data. Vid utformningen av kodschemat bestämdes 

variabler i förväg med hjälp av ramverket, detta möjliggjorde en systematisk och replikerbar 

analys (Bryman & Bell 2011). Fasta indikatorer under respektive kategori utformades, det 

underlättar oberoende forskning, då det blir enklare att uppnå objektivitet (Esaiasson, et al. 
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2012). De olika variablerna definierades också utförligt och ömsesidigt uteslutande för att 

undvika utrymme för tolkning.  

 

Analysenheter som undersökts är företagssidor på Facebook. Därefter har variabelvärden 

skapats för det som publicerats av företag och konsumenter på sidan. Kodningsschemat 

bygger på fem olika variabler, dessa fem baseras på Honeycomb-modellens fem element. 

Under samtliga variabler skapades indikatorer i form av frågor för att operationalisera varje 

variabel. Det lades även till en variabel som innehöll praktisk information, vem som kodat, 

hur många följare och vilket ID företagen fick i undersökningen. En tolkningsram har skapats 

för att tydliggöra kodschemat (Bilaga 2). Före starten av kodningen gjordes två mindre tester 

av kodschemat. Då testades ett företag med många uppdateringar, samt ett med färre. För att 

säkerställa att båda kodare förstod och tolkade kodschemat på samma sätt. 

 

För att få fram de olika indikatorerna som finns under varje variabel valde vi att se vad som 

fanns med i de olika elementen i Honeycomb-modellen, för att tolka det och hitta passande 

indikatorer. Vi valde även att se vad Parsons (2013) använt för kategorier i sin undersökning. 

Det för att hämta inspiration och se vad som är lämpligt för de olika variablerna. Utifrån det 

utfördes testomgången och därefter korrigerades kodschemat, så att ingen väsentlig indikator 

missats alternativt att det fanns någon överflödig och att all data gick att samla in. 

  

3.3 Reliabilitet, validitet och replikerbarhet 

 

Reliabilitet, validitet och replikerbarhet handlar i grund och botten om hur tillförlitliga och 

noggranna våra mätningar är och vi har hanterat dessa med respekt eftersom de är viktiga för 

avgörandet av undersökningens kvalitet (Bryman & Bell 2011). 

  

Reliabilitet innebär att undersökningens mått och mätningar är pålitliga och stabila. Resultatet 

ska bli liknande även vid upprepade försök av undersökningen. Vid innehållsanalys uppstår 

svårigheter med reliabiliteten när subjektiva bedömningar av det som ska analyseras görs 

(Bryman & Bell 2011), då vi kunde haft olika uppfattningar och tolkningar av hur 

datamaterialet skulle översättas till variabler och indikatorer. Så för att undvika detta, 

diskuterade vi varje kategori och indikator genomgående vid utformningen av kodschemat. 

Dessutom gjorde vi kodningen tillsammans och eventuella meningsskiljaktigheter 

diskuterades och löstes direkt ifall kategorierna inte var tillräckligt väldefinierade. Det för att 

slippa eventuella frågor vid enskild kodning eller att en av oss skulle vara mer insatt, på så 

sätt evaluerades alla inlägg av oss båda. Dessutom har modellen och genomgången av den 

hjälpt för att få större förståelse för varje kategori och indikators innebörd, med anledning av 

att båda ska ha liknande utgångspunkt och bedöma utifrån liknande preferenser.  

  

Validiteten ställer krav på att man mäter det man har som avsikt att mäta, att indikatorerna 

verkligen är ett mått på begreppet som används. De hjälper undersökningen framåt, svarar på 

frågeställning och syfte samt styrker att slutsatserna är korrekta då man med säkerhet kan säga 

vad förhållanden beror på. Utifrån det ska resultatet även kunna generaliseras utanför vår 

undersökning (Bryman & Bell 2011). Därför utformades indikatorerna med noggrannhet och 

största hänsyn till begreppet engagemang som vi ville operationalisera samt de slutsatser som 

skulle dras för att svara mot syftet med undersökningen. Så att vi inte skulle samla in data 

som inte var väsentlig eller gav underlag för att dra dessa slutsatser. Återigen fungerade 

ramverket som en hjälp för att skapa mått, då det använts i tidigare undersökning för att 

kategorisera Facebook. 
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För att slutsatserna skulle vara generellt gällande skulle ett mer representativt urval för 

populationen gjorts, till exempel genom ett större och slumpmässigt stickprov, urvalet kan 

inte anses spegla populationen då alla företag inte kunde komma med i undersökningen. En 

svårighet med modeföretag är att de oftast har en svårdefinierad målgrupp och vår uppfattning 

om företagets produkter och målgrupp avgjorde de företag som ansågs passande, detta 

försvårar eventuell replikation. För att öka replikerbarhet i övriga delar av undersökningen har 

varje steg beskrivits så detaljerat som möjligt. Honeycomb-modellen för Facebook (Figur 2), 

kodschema (Bilaga 1) och tolkningsram (Bilaga 2) finns tillgängligt för att öka förståelse och 

motivation till kategorier och indikatorer 

 

3.4 Metoddiskussion 

 

 

Att göra en kvantitativ studie har haft både för- och nackdelar. Fördelen med att använda sig 

av en kvantitativ innehållsanalys är att den ofta används för att skapa en förståelse för 

helheten. Då denna uppsats inte försökt att ge svar på enskilda fall utan mer övergripande för 

modeföretag har vi tittat på hur företag uppdaterar på Facebook. Det innebar att teorin var 

tvungen att vara färdig innan själva datainsamlingen kunde påbörjas, för att undvika att 

analysen skulle falla platt (Ekström & Larsson 2010). 

  

Det Bryman och Bell (2011) nämner som en nackdel är att en kvantitativ studie endast kan nå 

ett visst djup av förståelse och innebär begränsning inom fri tolkning och analys. En 

kvantitativ studie kan lätt uppfattas ge en statisk bild av verkligheten. Ytterligare en nackdel 

med innehållsanalys är att metoden har svårt att fånga in den betydelse som kontexten 

genererar. Med andra ord att kontexten skapas av, förutom text och bild, av andra texter så 

som konsumenters kommentarer till varandra. Där konsumenter som tagit del av samma 

inlägg inte alltid gjort det inom ramen för samma innehållskontext (Ekström & Larsson 2010) 

som vi författare. För att tackla den delen valde vi att inte fokusera på vad som stod i 

konsumentkommentarerna, utan se till antalet. 

  

Vikten av objektivitet är genomgående och trots att regler sätts upp för hur man ska minimera 

att personliga värderingar påverkar, är det vi som sätter upp dessa regler, vilket speglar oss 

och viss subjektivitet uppstår. Men enligt Bryman och Bell (2011), är det viktigaste att de 

uppsatta reglerna följs, för att undvika skevheter. I vår uppsats är det svårt att uppnå 

fullständig objektivitet, däremot är det viktigt att vara medveten om att subjektivitet existerar. 

En viktig del att ta upp är objektiviteten som metoden i sig för med sig, då samtliga som 

arbetat med innehållsanalys möts av svårigheten kring element av tolkning (Ekström & 

Larsson 2010). För att behandla det valde vi att gå igenom kodschemat noga och sätta upp 

regler för det, samt att genomföra två testomgångar. 

  

Något som har haft viss påverkan på studien är att det är två författare, eftersom det kan 

påverka hur man ser på uppsatsens syfte och hur man bäst når upp till det. Även olika 

tolkningar av datamaterial kan uppstå. För att i största möjliga mån se på uppsatsen ur samma 

synvinkel har problem och oenigheter som uppstått diskuterats, samt att kodningen gjordes 

tillsammans. Att vara två ger också fördelar i att vi har kunnat diskutera fram lösningar och se 

på problem på olika sätt, detta har förhoppningsvis lett fram till en bättre analys genom hela 

uppsatsen. 
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Tidsperioden för undersökningen har styrts av den tidsram som funnits i samband med denna 

uppsats. Därefter togs beslutet att varje företagssida skulle undersökas under en 

tvåveckorsperiod. Det uppfattades som tillräckligt för att uppnå det omfång som krävdes för 

att få tillräckligt med empiriskt material för uppsatsens reliabilitet. Tidsramen i kombination 

med resurskrav gjorde att vi valde att hålla oss till att endast undersöka företagssidor och inte 

göra några intervjuer. 

 

I studien undersöks internet och Facebook, vilka är under ständig förändring. Det kommer nya 

uppdateringar för både funktioner på nätet men även för Facebook. Det gör att 

replikerbarheten av studien kan blir påverkad, då det kan ha skett förändringar som gör att en 

exakt likadan studie är svår att utföra. Även den valda tidsperioden för undersökningen kan 

påverka slutsatserna, då den inte skedde några nya kollektionssläpp, ingen reaperiod eller 

dylikt. Sådana aspekter skulle kunna påverka inläggstyper och respons om studien utförs vid 

en annan tidpunkt på året. 

 

3.4.1 Tillkortakommanden 

 

För ett av företagen som undersöktes uppstod ett bortfall av en indikator på grund av tekniskt 

fel som gjorde att antalet konsumentinlägg inte gick att få fram, trots upprepade försök. Men 

eftersom resterande indikatorer kunde kodas valde vi att behålla företaget, och ansåg att ett 

bortfall inte skulle påverka resultatet märkbart. 

 

Något som vi haft i åtanke men inte haft möjlighet att undersöka närmre, är att företag kan 

välja att ta bort kommentarer från konsumenter som anses opassande av någon anledning. 

Vilket gör att responsantalet som studien visar gentemot det verkliga gensvaret alltså skulle 

kunnat skilja sig åt. Samma sak gäller även angående så kallade robotar som finns för att göra 

kommentarer på olika företagssidor, för att öka antalet kommentarer på företagssidorna, för 

att locka fler konsumenter.  

 

3.5 Litteraturreflektion 

 

Då internet ständigt är under utveckling är det svårt för forskningen att hinna med, vilket även 

berör delen i studien om Facebook. Hänsynstagande har funnits för att hitta nya källor inom 

området. När det gäller Facebook har vi även valt att använda oss av delar som Facebook 

själva publicerat. I och med detta har vi varit medvetna om att det kan bringa en viss 

partiskhet. Men vi har upplevt det viktigt att ta med en del av de funktioner som Facebook 

har, och de har förklarat funktionerna utförligt. Det för att studien ska ge en bättre beskrivning 

av de funktioner som vi inte kunnat nå genom studien. 

 

I studien har det även valts att användas en äldre källa inom området för identitet, den källan 

är Marx (1999) har valts att tillämpas då Kietzmann (2011) har använt den i beskrivningen av 

ramverket. För att förstå den närmre och få fram väsentliga delar ur den valdes därför att gå 

till originalkällan för att kunna förstå beskrivningen av identitet närmre. Det gäller även för 

Cunnington (1996), då informationen som fåtts från källan har upplevts relevant för studien, 

och parallellt med övriga källor inom området som att den överensstämmer med nutiden. Den 

har främst använts för att beskriva en del av grunderna inom området identitet. 
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Det finns även en annan källa som förekommer mycket vilket är Barnes (2013), där 

bedömningen var att författaren sammanfattar modemarknadsföring på ett överskådligt sätt. 

Men innan bedömningen av att använda denna källa vid flertalet tillfällen undersöktes det att 

källan blivit granskad, men även citerad ett flertal gånger.  

 

Samtliga artiklar som använts under studien är granskade och publicerade. Det källor som är 

icke vetenskapliga har använts för att höja allmänintresset. Internetbaserade källor har 

granskats kritiskt då deras reliabilitet är svårare att verifiera. 
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4 Resultat och analys 
 

I följande avsnitt kommer resultaten från innehållsanalysen att presenteras och analyseras med 

hjälp av de teorier vi tidigare presenterat. Resultaten presenteras utifrån de fem element som 

använts i Honeycomb-modellen och hur konsumenter gett respons på modeföretagens inlägg. 

 

4.1 Relationer 

 

Både Kietzman et al. (2011) och Facebook (2015) talar om vikten av relationer på Facebook, i 

studiens fall innebär det relation mellan konsumenter och modeföretag. Relationer återfinns i 

flera byggstenar i den här studien samt i genomgången av resultatet för studien.  

 

Kietzmann et al. (2011) beskriver att om en plattform inte fokuserar på identitet, fokuserar 

den oftast inte på relationer. Detta är tydligt på Facebook, ifall företag hade valt att inte ha 

företagsnamn på Facebook hade konsumenter inte kunnat hitta dem på ett enkelt sätt. Vilket 

studiens resultat visar då 26 av 28 företag (Tabell 1) valde att ha sitt verkliga företagsnamn. 

Resterande modeföretag hade ett tillägg till exempel “XX Stores”. Det i sin tur visar även på 

koppling till identitet, då modeföretagen väljer att visa sitt verkliga namn. Företag behöver 

relation mellan dem och konsument, för att enklare kunna skapa närvaro och lojalitet. 

Eftersom modeintresserade kunder ser kläder och märken som en del i sin identitet, är 

relationen viktig.  

 

Företag bör också vara uppmärksamma på att många följare på företagssidan inte visar sitt 

engagemang genom interaktion, det blir tydligt när man ser att antalet följare på en sida i 

förhållande till hur många konsumenter som ger någon form av respons, är mycket högre. De 

kan trots det vara aktiva och följa vad som händer på företagssidan eftersom de är lojala och 

känner relation till företaget (Gummerus et al 2012). Detta är inget som denna uppsats har 

kunnat samla in data över, men viktigt för företag att ha i åtanke vid relationsskapande 

aktiviteter.  

4.2 Identitet 

 
Tabell 1 Sammanställning av identitetsvariabel 

Beskriver antalet företag som valt att ha sitt verkliga företagsnamn, skriva ut sin hemsida, butiksadress och 

kontaktuppgifter. 

Identitet Antal 

Företagsnamnet 26 

Hemsida 28 

Butiksadress 4 

Kontaktuppgifter 10 
 

Resultatet (Tabell 1) hjälper modeföretagen svara på frågan ”vem är du?” vilket går i linje 

med Marx’s (1999) teori om vikten av att det verkliga namnet framgår. Det förenklar för 

företag att ha sitt verkliga namn på Facebook då konsumenter enkelt kan komma i kontakt 

med företaget, genom att söka på företagsnamn. Utifrån om företag publicerar hemsida, 

butiksadress och kontaktuppgifter syns en tydlig spridning huruvida företag svarar på frågan 
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om var. Det är tydligt att hemside-adress prioriteras och det är enkelt för modeföretag att 

publicera då det endast är en användare för en adress. Om modeföretagen har webbshop är det 

en tydlig väg för konsumenten att nå den. Däremot har flertalet modeföretag såpass många 

butiker att det skulle bli mycket information att publicera samtliga butiksadresser, vilket kan 

vara anledningen till att bara ett fåtal valt att göra det. Tabell 1 visar även att det är få 

modeföretag som väljer att publicera kontaktuppgifter, i form av e-mail eller telefonnummer. 

Något som enligt Marx också ger svar på frågan om var, då det skapar en möjlighet till 

lokalisering eller möjlighet till åtgärder, som att kontakta företag. Att delge kontaktuppgifter 

och därmed förtydliga identiteten hade kunnat ses som en ansträngning från modeföretagen 

och hade kunnat ses som ett steg i att stärka relationer. 

 

4.3 Närvaro 

 

4.3.1 Konsumentinlägg 

 

Efter att ha undersökt hur många modeföretag som ger möjlighet för konsumenter att skriva 

konsumentinlägg, visade det sig att 71 % av företagen gav möjlighet till konsumentinlägg, 

resterande företag har valt bort den funktionen. Av de som gav möjlighet var det 70 % som 

svarade på konsumentinläggen. Hos de företag som gav möjlighet att skriva konsumentinlägg 

var det 25 % av företagen som aldrig hade fått inlägg eller inte hade fått inlägg under 

undersökningsperioden. Det visade sig att 5 %, ett företag, inte svarade på inlägg från 

konsument.  

 

Att en så stor del av modeföretagen ger möjlighet för konsumenter att skriva konsumentinlägg 

hos dem skapar utrymme för högt engagemang och stärkt lojalitet. Det gör att en stor del av 

studiens modeföretag verkar arbeta överensstämmande med teorin om att sociala nätverk ska 

utgöra en viktig del i förhållandet mellan företag och konsument, när det kommer till 

marknadsföring och kommunikation. Då konsument numera kan ge direkt respons till företag 

(Gummerus et al. 2012) stärker det relationen (Hansson, Wrangmo & Solberg Søilen 2013). 

För att i sin tur kunna tyda engagemang, krävs det respons från konsumenter, men även att det 

finns aktivitet från företag. Utan företags deltagande kan inte interaktion uppstå, vilket ger ett 

avvisade intryck hos de 29 % av studiens modeföretag som väljer att inte skapa möjlighet för 

konsumenter att göra konsumentinlägg. Detta bestrider forskning som menar att sociala 

nätverk anses vara passande för att utveckla modeföretags relation med konsumenter (Dhaoui 

2014). Det går även emot forskningens gradering av interaktion, där den högsta graden av 

interaktion och därmed engagemang mellan konsument och företag sker när konsumenter 

kommenterar eller gör inlägg på företagssidan (Heine & Berghaus 2014). 

 

För att skapa engagemang är det av stor vikt att företag lyssnar, tar in och behandlar det som 

konsumenter skriver, för att i sin tur kunna anpassa inläggen, så att konsumenter kan känna 

tillhörighet och uppskattning. 70 % av modeföretagen i studien svarar på inlägg från 

konsumenter och den här typen av inlägg kan innehålla värdefull information för 

modeföretag. För att konsumenter ska känna tillhörighet bör modeföretag ge konsumenter 

svar, vilket skulle ge en högre grad av interaktion. När konsumenter gör egna inlägg krävs det 

ett stort engagemang från dem, vilket även tyder på att det kan vara känslomässigt viktigt för 

konsumenter. Det gör att det är viktigt för modeföretag att använda det som ett verktyg för att 

visa sin närvaro och bygga relationer. Eftersom de är vanligt att inlägg från kunder är kritik 

(Hansson, Wrangmo & Solberg Søilen 2013) är det också viktigt att företagen hanterar det på 
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et ansvarsfullt sätt för att förbättra relationen och få konsumenten att känna sig hörd. Det finns 

alltså flera viktiga komponenter i teorin som pekar mot att modeföretagen i studien bör vara 

aktiva och svara konsumenter på deras inlägg och visa att konsumenten är en del av 

samhörigheten. 

 

4.3.2 Konsumentkommentarer  

 

Under undersökningsperioden har det gjorts totalt 1914 kommentarer från konsumenter på 

samtliga kategorier. Utav dessa kommentarer, har modeföretagen svarat på 187 stycken, 

vilket ger en svarsprocent på 10 %. 
Tabell 2 Antal konsumentkommentarer per inläggstyp 

Beskriver antalet kommentarer som gjorts i snitt per ett inlägg i varje kategori. 

Kategori Snittkommentar 

Video 66,5 

Frågor 12,8 

Miljö 4 

Erbjudanden 3,4 

Inspiration 3,3 

Rea 3,1 

Event  3 

Plaggprodukter  2,7 

Lägesuppdateringar 1,7 

Information 1,5 

Citat-budskap 1,3 

Tävling 1,3 

Jobb 0 

 

I Tabell 2 framgår att video och frågor är de två kategorierna som, i snitt per inlägg, ger högst 

antal kommentarer. För modeföretag är det viktigt och värdefullt att vara lyhörd för sina 

konsumenter och vad som ger respons (Barnes 2013), för att kunna tyda den ojämna 

efterfrågan. Eftersom konsumenter inte alltid själva vet vad de vill ha förrän de ser det kan 

inspirationsinlägg ses som ett effektivt verktyg för modeföretag att inspirera kunden att få upp 

ögonen för nya plagg och trender. Företag får även direkt feedback eller en indikation på vad 

konsumenter tycker om en kollektion eller plagg. Det samma gäller vid frågor, där 

konsumenter till exempel ombeds ta ställning till vilken färg på en klänning de tycker bäst 

om, på så sätt får företag tydlig direkt feedback och eventuellt förslag på hur produkten hade 

kunnat utvecklas.  

 

Bakom datainsamlingen finns en viss skevhet i resultatet på grund av att ett video-inlägg fick 

mycket högre respons än övriga inlägg. Detta inlägg var en video om miljö, som gav stort 

engagemang från konsumenterna. Antalet kommentarer på de inlägg som registrerats, samt 

antalet svarskommentarer från företag var högst av samtliga video-inlägg. Detta resultat i 
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studien tyder på att konsumenters engagemang och respons på inlägg som berör ämnet miljö 

är högt. Men det gör också att snittvärdet för videoinlägg höjs, det påverkar dock inte de 

andra inläggens resultat, men innebär att den marginalen inte är lika stor. Som tidigare nämnt 

är det även här modeföretag väljer att ge flest svar på konsumentkommentarerna. Vilket 

skulle kunna bero på företags försiktighet kring ämnet miljö, men även för att visa 

konsumenter att det är viktigt för modeföretag att ge svar inom ett omtalat ämne. 

 

Många av kommentarerna från konsumenter var inledning till interaktion med varandra, 

genom att tagga varandra i inlägg. Det görs genom att man skriver personens namn som man 

vill ska se inlägget och den personen får en notering, det förklarar till viss del varför 

svarsfrekvensen från företagen blir lägre. Då det vid de här inläggen inte finns något för 

modeföretagen att svara på. Däremot skapar det en form av WOM när konsumenter väljer att 

tagga varandra i inläggen som företag gjort. Studiens resultat visar en svårighet för Cvijikj 

och Michahelles’s (2013) teori om fördelaktigheten för företag att en stor mängd 

kommentarer kommer från konsumenter. Då det för företagen är svårt att följa konsumenters 

konversationer och lära sig om konsumenternas behov då flertalet av kommentarerna består 

av att dem taggar varandra. Det ger inte företagen information och det går inte att avläsa ifall 

det är positivt eller negativt om de taggat varandra i inläggen. Därf ör kan modeföretagen inte 

få någon bild av eventuellt behov som finns hos konsumenter. 

 

Utifrån Kietzmann et al. (2011) beskrivs det att strukturen i relationer handlar om hur många 

kopplingar en konsument har, samt hur konsumenter samlas runt en brand community, där 

företagssidan kan anses vara en brand community. I kommentarer från konsumenter där de 

endast taggar varandra, skapas ett ökat och stärkt nätverk där konsumenter samlas eftersom 

taggen är personligt riktad och den taggade personen blir mer motiverad att undersöka 

inlägget. Då samtliga som blivit taggade tillkommer i nätverkets flöde, har studien inte kunnat 

visa om de som blivit taggade sedan tidigare är följare till modeföretagen. Men eftersom 

modeföretagens närvaro sprids vidare via konsumenterna kan det ses som en form av WOM. 

 

I studien undersöktes även antalet kommentarer från konsumenter och hur många likes som 

modeföretagen svarat med på kommentarerna. Resultatet visade att av de 1914 

kommentarerna, har modeföretagen svarat med 13 likes, vilket gav ett resultat på 2 %. Teori 

visar att en högre grad av interaktion skapas genom att företag ger respons på konsumentens 

interaktion. Genom att företag väljer att besvara konsumenters kommentarer med likes, kan 

det ses som ett enkelt alternativ för företag att ge respons på. Vilket modeföretagen i studien 

sällan gör, då resultatet visar att det är en liten andel av kommentarerna som besvaras med 

likes. Det i sin tur är en del som modeföretagen skulle kunna tillämpa för att ge konsumenter 

någon form av respons. Däremot behöver modeföretagen ta ställning till vad för typ av 

kommentarer de väljer att ge likes, eller om de ska ge samtliga kommentarer likes.   
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4.4 Konversationer 

 

4.4.1 Tidpunkt 

 
Figur 5 Antal inlägg per tidsintervall 

Beskriver antalet inlägg som publicerats av företag per tidsintervall. 

 
 

 

I kodschemat (Bilaga 1) illustreras tidpunkt för samtliga inlägg, i Figur 5 finns en 

sammanställning av samtliga tidpunkter, dessa är uppdelade i olika tidsintervall. Efter 

sammanställning i Figur 5 syns det att förmiddag är den vanligaste tiden för modeföretagen 

att lägga ut inlägg. Därefter kommer eftermiddag, följt av kväll då inlägg postas av 

modeföretagen.  

 

Att modeföretagen publicerar inlägg vid olika tidpunkter framgår i Figur 5, det är 

förhållandevis stor spridning på när inlägg görs. Som tidigare nämnt är det flest på 

förmiddagen och eftermiddagen. Tidigare forskning talar för att konsumenter är aktiva under 

veckodagar och att interaktionen tilltar under kvällen. Samt att inlägg tidigt på dagen och sent 

på kvällen ger högre engagemang, men att de flesta inlägg publiceras mellan 10 och 16. Detta 

överensstämmer med studiens resultat, då 10-14 är den tid som har flest inlägg från 

modeföretagen och därefter 14-18. Det framgår inte i studien när på dagen konsumenter likear 

inlägg, då det inte varit tillgängligt. Däremot kan företag få tillgång till den statistiken från 

Facebook, och skulle då kunna anpassa och nyttja det utifrån när deras konsumenter likear 

mest.  
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4.4.2 Företagsinlägg 

 
Tabell 3 Antal inlägg per kategori  

Beskriver antalet inlägg som publicerats per kategori för undersökningsperioden. 

 

Kategori 

Antal 

inlägg 

Inspiration  159 

Plaggprodukter  105 

Information  43 

Video  13 

Erbjudanden  11 

Event  9 

Frågor  9 

Tävling  7 

Rea  7 

Lägesuppdateringar  6 

Citat-budskap  3 

Jobb  2 

Miljö  1 
 

I Tabell 3 går det att utläsa att de två kategorier med flest antal inlägg är inspiration och 

plagg- och produktinlägg. Konsumenters användande av sociala nätverk har förändrat hur de 

söker sig till företag (Ángeles Oviedo-García et al. 2014). Konsumenter vill även hitta mer 

information om märken och produkter. Utifrån de resultat som studien gett tyder det på att 

modeföretagen uppmärksammat det och publicerar många inspirationsinlägg samt plagg- och 

produktinlägg. Genom att modeföretag visar upp inspiration, samt plagg- och produkter på 

Facebook sprider de sin reklam i till en bredare publik under en längre tid, till ett lägre pris än 

genom traditionella källor (Facebook uå; Richter, Riemer & vom Brocke 2011). Inspiration 

och plagg- och produktbilder visar modeföretags produkter, kollektioner och trender de 

använder sig av. 

 

För att företag ska driva sina konsumenter till engagemang kräver det att de vet vad för typ av 

inlägg som konsumenter attraheras av. Att modeföretagen i studien främst publicerar 

inspiration och plagg- och produktinlägg, innebär förmodligen att modeföretagen uppfattar 

dessa kategorier som mest relevanta. Det kan knytas an till den teori som säger att inlägg som 

är kreativa, coola eller intressanta har större chans att spridas. Däremot är det svårt att bedöma 

vad som anses vara coola inlägg, om modeföretagen själva anser det, är det inte säkert att 

konsumenten anser att inlägg är coola och tvärtom. Forskning talar även för att modeföretag 

är de som konsumenter främst kommer ihåg och associerar till Facebook. Det kan bero på det 

faktum att kläder är en viktig del av konsumenternas liv och därför blir de uppmärksamma på 

bilder som inspirerar dem. I och med att konsumenters efterfråga delvis styrs genom att de 

offline-beslut som konsumenter tar baseras på det de ser online.  

 

Video-inlägg får mest respons från konsumenter, trots det väljer modeföretagen att publicera 

flest inlägg med inspiration och plagg- och produktinlägg. Anledningen till det kan vara att 

det tar längre tid att skapa en video än en bild. Parallellt med att videor är den kategori som 

fått mest respons är det som tidigare nämnt en viss skevhet, i och med att det är ett inlägg som 
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får resultatet att sticka iväg. En intressant aspekt är att endast ett inlägg om miljö har gjorts. I 

anknytning till att miljö verkar ge högt engagemang från konsumenter borde det rimligtvis 

finnas fler än ett inlägg inom ett så, för klädbranschen, aktuellt ämne.  

 

Teorin talar för att underhållande inlägg är de inlägg som främst ökar engagemang från 

konsumenter. Även om en video i sig inte är humoristisk så kan den uppfattas som mer 

underhållande och levande än övriga kategorier. För modeföretag är det en viktig aspekt, då 

video tidigare i studien presenterades som den kategori som också fick störst respons på 

kommentarer från konsumenter.  

 

Tabell 3 visar att inlägg med erbjudande hamnar på den övre hälften över antal inlägg. 

Parallellt med teorin som talar för att det borde det finnas många erbjudande-inlägg, då de 

skapar högt engagemang från kunden. Det går att jämföra med Tabell 2 där erbjudanden 

hamnar högt och det går även att koppla till Tabell 5 där det visar att många konsumenter 

väljer att dela erbjudandeinlägg. Ser man till modebranschen går det att dra parallell till att 

coola, kreativa och inspirerande inlägg är dem som är viktiga. I studien tyder det på att 

erbjudanden är en viktig kategori, men att den inte är det viktigaste och inte den som 

modeföretag gör flest av. Istället hamnar inlägg i kategorierna inspiration och plagg- och 

produkter högre. 

 

4.4.3 Likes 

 

Av samtliga inlägg av modeföretagen, är det kategorierna video, inspirationsinlägg och plagg- 

och produktinlägg som var de som uppmätte högst antal likes per antal inlägg. Mängden likes 

totalt, på samtliga kategorier, uppmättes i 222 634 stycken gentemot 375 inlägg. Det visar att i 

förhållande till tidigare redovisad data är likes den typ av respons som flest konsumenter 

tillämpar. 
 

Tabell 4 Antal likes per kategori 

Beskriver antalet likes som gjorts i snitt per ett inlägg i varje kategori. 

Kategori Snittlike 

Video 1280 

Inspiration 875 

Plaggprodukter  458 

Lägesuppdateringar 400 

Erbjudanden 385 

Miljö 322 

Frågor 219 

Citat-budskap 172 

Information 169 

Tävling 80 

Rea 47 

Event  96 

Jobb 17 

 

Likes ses som den lägsta graden av engagemang, då den visar stöd till inlägget som är gjort, 

utan att ge någon ytterligare information eller värdering (Dhaoui 2014). I studien blir det 
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tydligt att det vanligaste sättet för konsumenter att visa engagemang är genom att göra likes 

på modeföretagens inlägg. Det är förmodligen på grund av att det är ett enkelt sätt för 

konsumenter att visa intresse för det modeföretagen publicerat. Däremot är det svårt för 

modeföretagen att utifrån likes skapa en vidare interaktion med konsument, eller kunna göra 

vidare analys i vad likes har för betydelse. 

 

Tabell 4 visar att video är den kategori som bidrar till flest antal likes per inlägg, vilket 

överensstämmer med vad teorin talar för. Då videor har ett rikare innehåll och på så vis kräver 

mer av konsumentens tid och uppmärksamhet. 

 

I Tabell 3 går det att se att för kategorin miljö har det publicerats ett inlägg under 

undersökningsperioden, jämförelsevis med Tabell 4 som visar att kategori miljö ligger högt i 

lista för flest antal likes. Studien visar därmed på att miljö är en kategori som konsumenter ger 

sitt stöd till, men däremot har modeföretagen inte valt att publicera ett högt antal inlägg. 

 

4.5 Rykte 

 

4.5.1 Delningar 

 

Totalt har det gjorts 375 inlägg av modeföretagen under undersökningsperioden, dessa inlägg 

har i sin tur delats 5542 gånger av konsumenter. Vilket tyder på att det gentemot antalet 

kommentarer görs fler delningar av inlägg. 
 

Tabell 5 Antal delningar per kategori 

Beskriver antalet delningar som gjorts i snitt per ett inlägg i varje kategori. 

Kategori Snittdelning 

Video 147 

Erbjudanden 39,7 

Inspiration 14,1 

Information 6 

Lägesuppdateringar 6 

Plaggprodukter  5,6 

Citat-budskap 3,7 

Event  3 

Frågor 2,6 

Rea 1,9 

Jobb 1 

Miljö 1 

Tävling 0,3 

 

Att delningstalet är högt jämförelsevis med kommentarerna kan ses som positivt då delningar 

anses vara största källan till WOM och interaktion av forskare. I samband med Facebook 

innebär det att konsumenter vill att deras Facebook-vänner ska ta del av informationen. Vilket 

gör att spridningen av reklam ökar i en högre takt. Vilket återigen går att knyta an till den 

teori som speglar på att sociala nätverk, och därmed Facebook har något som traditionella 

källor inte har, nämligen möjlighet till större spridning.  
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I Tabell 5 går det att avläsa att video är den typ av inlägg som flest konsumenter väljer att dela 

vidare till andra konsumenter. Vilket är en viktig del, då antalet konsumenter som ser 

budskapet blir större. Även i Tabell 5 är det viktigt att ta hänsyn till den skevhet som finns i 

video, då det ena inlägget skapade ett högre engagemang hos konsumenterna och handlade 

om miljö, vilket ledde till högre andel delningar. Det i sin tur är intressant då inlägg om miljö 

i det fallet väckt stort intresse från konsument. Däremot i parallell till miljö som kategori går 

det att se att det endast gjorts ett inlägg (Tabell 3) och det inlägget delats en gång. 
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5 Slutsats 
 

I slutsatsen sammanfattas de viktigaste resultaten som framkommit för att svara på 

frågeställningen “Hur påverkar olika typer av Facebook-inlägg engagemang?”. Slutsatsen 

beskriver även vad som kunde gjort annorlunda och vad det hade resulterat i, samt förslag till 

vidare forskning inom området. 

 

Syftet med uppsatsen var att beskriva och skapa förståelse för hur modeföretag i kan använda 

Facebook för att kommunicera med konsumenter och skapa engagemang. Vilket skulle göras 

genom att redogöra vad för typ av respons olika typ av inlägg ger. Utifrån de resultat som 

kommit fram av analysen går det att avläsa vilken typ av inlägg modeföretag gör, andelen 

som väljer att publicera delar om identitet och väljer att svara på kundinlägg. Forskning 

påpekar att det till viss del finns en osäkerhet i hur användandet av sociala nätverk bör 

tillämpas av företag. Däremot går det inte utifrån studien att avläsa om det beror på medvetna 

val och kunnighet från modeföretagen. Alternativt om det beror på att personer ansvariga för 

sociala medier på modeföretagen publicerar inlägg utifrån sitt eget användande som 

konsument. Det är något studien kunde haft i åtanke vid utförandet av metod, genom att 

använda intervju som kompletterande metod. För att kunna dra paralleller till 

innehållsanalysen som utförts, och därmed få svar på om det beror på medvetna val eller 

omedvetenhet hos modeföretagen. 

 

Modebranschen har till sin fördel att konsumenter ofta kommer ihåg och associerar inlägg på 

Facebook från företag som tillhör kläd- och modebranschen. En viktig del i det är att företag 

inom kläd- och modebranschen kan nyttja det till sin fördel, dels för att skapa ett ökat 

engagemang. Men även se det som en möjlighet till ökad spridning på Facebook, då fler 

konsumenter kommer ihåg inläggen. Vilket kan leda till att fler pratar, delar och kommenterar 

inläggen som modeföretag gjort. Konsumenter vet inte alltid vad de söker, och genom det kan 

företag inom kläd- och modebranschen guida konsumenter till att veta vad de söker. I studien 

går det även att se att stor andel av gjorda inlägg handlar om inspiration och plagg- och 

produktinlägg från modeföretagen. Vilket kan vara en antydan till att modeföretag försöker 

övertyga konsumenter om vad de vill ha, samt möta den efterfrågan som finns från 

konsumenter som vet vad de är ute efter.  

 

Från de data som samlats in går det att se att modeföretagen parallellt med teorier bör lägga 

ned mer tid på att svara konsumenter på deras kommentarer och att ge dem möjlighet till 

kundinlägg. Då det är av stor vikt för att skapa engagemang. För att skapa engagemang och 

interaktion krävs det mer omfattande arbete av modeföretagen i deras respons. När det gäller 

de olika kategorierna, där det är tydligt att video är en kategori som får mycket respons av 

konsumenter. Trots att det kräver mer arbete av modeföretagen innan ett inlägg kan 

publiceras, genererar det högre grad av engagemang, som i sin tur kan leda till starkare 

relationer mellan modeföretag och konsument. I modebranschen är det något som av företag 

bör värderas högt, då det är av stor vidd att ha den direkta feedbacken med konsument som 

sociala nätverk ger utrymme för.  

 

Högre grad av interaktion mellan företag och konsumenter bygger på att företag besvarar 

konsumenters kommentarer. Om företag gjorde det skulle det innebär att de uppnår den högre 

graden av interaktion, därmed större engagemang och starkare relation. För modeföretagen är 
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det värdefullt, då dem kan få fram mer av konsumenters behov och efterfrågan, och då även 

förstå vilka typer konsumenter modeföretagen har.  

 

Resultatet tyder på att miljö är en kategori som väcker engagemang och respons från 

konsumenter. Däremot är det en kategori som modeföretagen inte uppmärksammat som ett 

viktigt ämne att anpassa sina inlägg efter. Något som kan bero på den försiktighet som finns 

angående publicering av miljö hos modeföretag. Kategorin sticker ut från övriga kategorier på 

grund av att det har publicerats få inlägg men genererat mycket respons.och WOM.  

 

Studien hade fått ett ökat djup och högre generaliserbarhet ifall fler företag hade involverats. 

Hade intervjuer genomförts hade ytterligare kunskap och djup angående hur modeföretagen 

tänker kring sitt arbete med marknadskommunikation och Facebook. Det hade bidragit till 

större kunskap om varför modeföretag tar de beslut som syns utåt. För vidare jämförelse för 

andra företag kan det ses som en begränsning. Däremot har det sociala nätverket, Facebook, 

som studerats en internationell räckvidd, vilket ökar användandet av studien. Därav hoppas vi 

ändå med denna uppsats kunna bidra till idéer för andra modeföretag som vill nå ut till sina 

konsumenter genom sociala nätverk. Utifrån samtlig insamlad data kan studien säga att det 

finns tendenser för hur företag beter sig inom mode- och klädbranschen. Då antalet företag är 

ett urval från en mycket omfattande marknad. Med det resultat som framkommit ur den här 

studien har vi förhoppning om att bidra till vidare forskning kring normer och strategier för 

hur företags marknadskommunikation bör se ut och utveckla tillvägagångssätt för att använda 

sociala medier på effektivt sätt. 

 

5.1 Vidare forskning 

 

Det berörda ämnet är under ständig förändring, då det utvecklas och forskarna är inte kunnats 

enas om hur definitionen av sociala nätverk bör utformas. Därför kommer framtida forskning 

inom ämnet betyda att nya undersökningar behöver göras för att ha så uppdaterad data som 

möjligt.  

 

Från det området som undersökts i studien skulle en förlängning vara att undersöka hur 

företag skulle kunna få konsumenter att tillämpa en högre grad av engagemang. Hur de kan 

generera fler kommentarer och delningar och färre likes. Det skulle kunna krävas att företag 

själva blir mer engagerade för att konsumenter också ska bli det. I sådana fall skulle det 

därmed krävas att företagen lägger ned mer tid på inläggen alternativt att de svara mer på 

inlägg som görs av konsumenter.  

 

Den här studien har inte undersökt vilken typ av engagemang modeföretagen fått, om 

konsumentkommentarerna har varit positiva eller negativa. Och hur det i sin tur förhåller sig 

till hur engagemanget påverkas. Om positiva kommentarer resulterar i ett ökat engagemang 

eller om det är främst negativa kommentarer som ökar engagemanget. I vidare studier skulle 

det kunna vara relevant och viktigt för företag att få en uppfattning om. Då karaktären på 

inläggen kan komma att ändras därefter.  

 

Utifrån Figur 5 som visar på tidpunkter skulle det i vidare forskning vara intressant att 

undersöka vem på företaget som är ansvarig för sociala medier. För att i sin tur undersöka om 

publiceringen av inläggen sker under arbetstid eller om det främst är ideellt arbete bakom 

sociala medier. I sådana fall skulle det även vara intressant att i samband med det undersöka 

om den ansvarige för att lägga ut inlägg på till exempel en söndag på kvällen lägger ned 
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mycket tid på inläggen eller om det är förutbestämda inlägg. Det för att kunna dra slutsatser 

kring om inläggen hänger ihop med en företagsstrategi eller inte. 
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7 Bilagor 

7.1 Kodschema 
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7.2 Tolkningsram 

V1 Identitet 

Indikator 4 - Kontaktuppgifter 

Har företag publicerat antingen en mailadress eller ett telefonnummer där konsumenter kan 

kontakta företag direkt.  

 

V2 Närvaro 

Indikator 2 - Svarar företaget på inläggskommentarer från konsumenter? 

Har företag svarat konsumenter på de kommentarer som gjorts på det inlägg som företag har 

publicerat.  

 

Indikator 3 - Svarar företaget på konsumentinlägg? 

Har företag svarat på de inlägg som konsumenter gjort på företagssidan, alltså när 

konsumenter gjort egna inlägg på företagssidan. 

 

V3 Relationer  

Indikator 1 - Hur många konsumentinlägg har gjorts? 

Hur många konsumenter har skrivit inlägg på företagssidan, återigen inte kopplat till något 

inlägg företag gjort, under perioden som undersökts.  

 

V4 Konversationer 

Här under finns alla inlägg för respektive period, perioderna är uppdelade i 2 veckor som 

redovisats var för sig. Varje inlägg ett eget ID, som går att koppla till att varje företag har fått 

en bokstav. Det finns sex punkter som undersökts, där indikator 2, 3, 4 och 5 står i antal. 

 

Indikator 1 - Konverserar konsumenter med varandra på företagets sida?  

Ska visa om konsumenter konverserar med varandra i samband med att företag gjort ett 

inlägg. Detta har undersökts på samtliga inlägg under perioden.  

 

Indikator 2 - Vilken typ av innehåll har respektive inlägg?   

Ska visa vilken typ av inlägg det är, där har det plockats fram ett antal olika typer av 

inläggskategorier. Kategorierna är bestämda av författarna. De olika kategorierna återfinns i 

kodschemat. Nedan kommer några av de kategorier som finns med, för att tydliggöra vad det 

är kodarna har haft som kriterier för att inläggen ska klassificeras efter de olika kategorierna.  

 

Jobb - Här är det om företag söker personal, jobbansökan läggs ut som inlägg. 

Inspiration - Kriterierna för att inlägg ska räknas till inspiration är att det ska vara med 

en människa på bilden, företags produkter ska framgå, samt att texten inte ska 

innehålla något som faller under de övriga kategorierna.  

Plagg- och produktinlägg - Här ska det framgå att det är en eller flera produkter på 

bilden, samt att texten talar om vad det är för produkt, var den finns att nå eller pris.  

Information - Med information menas att det kan framgå information om nyöppning 

av butiker, om något hänt inom företaget och länkar till andra sidor. 

Citat/budskap - När företag valt att göra inlägg som innehåller citat eller budskap.  

Miljö - Företag har lagt upp inlägg som handlar om miljö.   

Lägesuppdatering - Företag har lagt upp inlägg med hur vädret är där de befinner sig, 

hur dagen är i en butik och saker som händer i vardagen för företag.  

Event - Handlar om att företag publicerat inlägg som handlar om kommande event 

eller uppdateringar från event som varit tidigare.  
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Indikator 3 - Hur många visningar har videon? 

Talar om hur många visningar en video har haft som företag har publicerat. Detta är endast 

möjligt att se på videouppladdningar, inte övriga inlägg.  

 

Indikator 4 - Hur många likes har respektive inlägg?  

Visar hur många “likes” respektive inlägg har haft. Detta går att göra på samtliga inlägg som 

företag gjort. Med “likes” innebär det att konsumenter “gillar” inlägget som gjorts.  

 

Indikator 5 - Hur många kommentarer har respektive inlägg? 

Visar hur många kommentarer som gjorts på inlägget. Där har författarna valt att inte räkna 

med “replies” från andra konsumenter, utan endast tittat på förstahands kommentarer.  

 

Indikator 6 - Vilken tid görs inlägg?   

Visar vilket klockslag som inlägget har gjorts av företag, beskrivet i hh:mm.  

Det finns även tidsintervall med i kodschemat, som samtliga tider delats in i, i efterhand, för 

att få olika tidsintervall. Det för att förenkla vid resultat och analys. 

 

Indikator 7 - Vilken veckodag görs inlägg?  

Visar vilken veckodag inlägget är publicerat av företag, där måndag är 1 och söndag 7.  

 

V5 Rykte 

Indikator 1 - Hur många delningar har respektive inlägg? 

Visar hur många delningar, “shares”, som respektive inlägg har som företag publicerat. Hur 

många konsumenter som valt att dela med sig av det inlägg som företag har lagt upp.  

 

Indikator 2 - Hur ofta omnämns företaget? 

Beskriver hur många gånger företag är “mentioned in” under inlägg som konsumenterna kan 

göra själva. Även här handlar det inte om inlägg som företag gjort. Detta kan t.ex. vara att en 

konsument väljer att göra ett inlägg och i det inlägget taggar företag. Då hamnar det inlägget 

som “mentioned in”. 

 

V6 Praktisk information 

Här under ligger information om vem av författarna som har kodat respektive vecka och 

företag, vilket företag det är som har kodats och hur många följare företag har på Facebook. 
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