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SAMMANFATTNING 
Den här studien undersöker hur två svenska klädföretag använder 
sin Facebook-profil och sitt Instagram-konto i marknadsförings-
syfte. Syftet med undersökningen är att besvara frågan: I vilken 
utsträckning överensstämmer innehåll och form i företagens 
marknadsföring på Instagram och Facebook med plattformarnas 
tänkta användning för inlägg? Metoder som använts för att 
besvara problem-formuleringen är en litteraturstudie, 
observationer av företagens profiler samt en enkätstudie som 
skickades ut till företagens butikspersonal. Resultaten visar att 
företagen till största del följer plattformarnas riktlinjer med några 
undantag. Slutsatsen som kan dras ur undersökningen är att de 
riktlinjer som finns för de sociala medierna är mycket vaga. Vi 
anser att det beror på att de är relativt nya sätt för marknadsföring 
som behövs studeras vidare för att kunna sätta mer konkreta 
riktlinjer.  
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1. INLEDNING 
1.1 Bakgrund 
De relativt nya social medierna har skapat en ny väg att nå ut till 
fler människor än vad man tidigare kunnat göra med de 
traditionella medierna. Därför är det även ett bra redskap för 
företag att nå ut och hålla kontakt med sina kunder. Det finns 
många olika funktioner ett företag kan använda sig av på 
Facebook och Instagram för att marknadsföra sina produkter. [14] 
Idag använder över 1.8 miljarder människor Facebook och över 
500 miljoner Instagram varje månad. [2] Sociala medier har vänt 
de traditionella marknadsföringsstrategierna upp och ned genom 
att de för organisationer möjliggör en direkt respons från sina 
kunder.  
Den här uppsatsen undersöker de två svenska klädföretagen H&M 
och Lindex skilda marknadsföringsstrategier på Instagram och 
Facebook.  

Vårt fokus ligger på hur företagen väljer sitt innehåll på respektive 
plattform med avseende på plattformarnas struktur, uppbyggnad 
och användargrupper. 

Som två studenter på programmet medieteknik är vi intresserade 
av hur sociala medier idag kan användas för företag som vill 
marknadsföra sina produkter. Vi är själva flitiga användare av 
både Facebook och Instagram. Tillsammans med vår 
medietekniska bakgrund bidrar det till en djupare förståelse för de 
två olika mediernas struktur och uppbyggnad. 

1.2 Syfte 
Syftet med undersökningen är att ta reda på hur svenska 
klädföretag bör använda sin Facebook-profil och sitt Instagram-
konto utifrån de rekommendationer som finns från plattformarna. 
Resultatet från undersökningen kan gynna de företag som 
marknadsför sig via plattformarna, eller har funderat på att göra 
det. Frågan är extremt aktuell då Facebook och Instagram, med de 
stora antalen användare, är bra redskap för att behålla befintliga 
kunder och även hitta potentiella kunder. [10] 

1.3 Problemformulering 

I vilken utsträckning överensstämmer innehåll och form i 
företagens marknadsföring på Instagram och Facebook med 
plattformarnas tänkta användning för inlägg? Med den tänkta 
användningen avser vi rekommendationer från respektive 
plattform och tidigare studier över hur företag bör marknadsföra 
sig på sociala medier. 

1.4 Avgränsningar 
Vi har valt att fokusera på de två svenska klädföretagen H&M och 
Lindex då vi anser att de riktar sig mot samma målgrupp och har 
ett liknande sortiment. Tidigare studier undersöker marknads-
föring på Instagram och Facebook separat ur ett mer generellt 
perspektiv. Därför vill vi avgränsa vår undersökning till 
skillnaderna mellan Instagram och Facebook i marknads-
föringssyfte för just dessa två klädföretag.  H&M och Lindex har 
ett flertal Instagram-konton som riktar sig mot olika målgrupper, 
till exempel H&M man och Lindex barn. Vi har valt att undersöka 
företagens officiella konton.  

1.5 De studerade företagen 
H&M och Lindex är svenska klädföretag med liknande målgrupp, 
och därmed konkurrerar inom samma kundmålgrupp. Vilket gör 
det intressant att se vilka skillnader och likheter som finns mellan 
deras marknadsföringsstrategier på Facebook och Instagram. 

Klädmärket H&M säger sig erbjuda mode med bra kvalitet, 
hållbarhet och pris för kvinnor, män, tonåringar och barn. H&M 
grundades 1947 i Sverige och har idag 3962 affärer över världen. 
[7]  

Lindex säger sig erbjuda ett brett sortiment av mode för dam och 
barn bland annat. Precis som H&M fokuserar Lindex på kläder av 
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god kvalitet, bra prisklass och hållbarhet. Lindex vill att deras 
mode ska inspirera och att det ska vara enkelt att handla och 
kombinera deras plagg. Företaget grundades 1954 i Sverige och 
har idag över 480 butiker på 17 marknader utspridda över världen. 
[13]  

H&M är ledande på sociala medier med sitt stora antal följare: 
över 30 miljoner följare på Facebook och över 18 miljoner på 
Instagram, jämfört med Lindex som har över 200 tusen följare på 
Facebook och över 180 tusen följare på Instagram.  
 
2. TEORI  
I följande avsnitt förklaras begrepp som kommer att användas i 
uppsatsen, samt Facebooks och Instagrams rekommendationer för 
företag.  

2.1  Begrepp  

1. Hashtag (#)  

En hashtag sätts framför ett ord och används för att “kategorisera 
innehåll, förtydliga vad det hela handlar om, markera till exempel 
humor eller ironi, göra det lätt för andra att följa innehållet (och 
till dig, så att du kan få fler följare)”. [9] Genom att söka på en 
specifik hashtag får du upp alla inlägg som innehåller den 
hashtaggen och inte bara inlägg från personer du redan följer. [16] 
2. Dela  

Att dela innebär att man kan visa inlägg som andra lagt upp på sin 
egen tidslinje, på en väns tidslinje, i en grupp, i ett evenemang, på 
en sidan användaren hanterar eller i separata meddelanden. Väljer 
man att dela på sin egen tidslinje kan man välja vem som kan se 
inlägget genom att välja bland Facebooks målgruppsalternativ. 
Användaren kan även välja att lägga till ett meddelande. [2]  
3. Lead  

En lead i marknadsföringssammanhang är en potentiell 
säljkontakt/kund, det vill säga en person eller organisation som 
uttrycker ett intresse för företagets varor eller tjänster. Leads fås 
vanligtvis genom en befintlig kund eller i form av svar på 
reklam/PR. [18] 

2.2 Facebook och Instagram som 
marknadsföringsplattformar  
Både Facebook-profiler och Instagram-konton är gratis att skapa 
och använda, vilket gör det möjligt för företag att skapa en profil 
och marknadsföra produkter direkt mot kunder utan kostnad. 
Facebook startades 2004 och används idag av över en och en halv 
miljard användare varje månad. [3] Instagram ägs sedan några år 
tillbaka av Facebook. [4] Idag har plattformen över 500 miljoner 
registrerade användare. [1] 

2.3 Facebooks rekommendationer  

Företag har möjlighet att använda sig av Facebooks egna 
rekommendationer för hur företag inom detalj- och e-handel bör 
hantera sin profil för att öka sin försäljning på webben och i butik. 

“Skapa en företagssida på Facebook, ett mobilvänligt nav där 
personer kan upptäcka och ta kontakt med din verksamhet. Med 
en Facebook Business-sida kan du kommunicera direkt med 
kunderna, hjälpa dem ta reda på mer om din verksamhet, erbjuda 
kundservice och berätta visuella historier.”  
 
 

På Facebook kan man som företagare använda 
rekommendationerna som betonar följande: 
1. Skapa närvaro  

Skapa närvaro där det är viktigt att företaget syns. Sidor och 
profiler ska vara konfigurerade för att se bra ut på alla enheter. 
Håll kontakt med kunder via inlägg, kommentarer och privata 
meddelanden.  
2. Skapa medvetenhet  
Då över 1.8 miljarder människor använder Facebook varje månad 
så finns med stor sannolikhet den målgrupp företaget söker på 
plattformen, Facebook används för att hitta och dela sådant 
användarna gillar, människor köper från företag de har en 
anknytning till. 
3. Få fler att upptäcka  
Visa upp det som säljs på ett kreativt sätt för att skapa efterfrågan. 
4. Skapa leads  

Erbjud möjligheten att få veta mer om företaget för att se vilka 
som är potentiella kunder, ett tecken på intresse är vid nedladdad 
shopping-app. 
5. Öka försäljningen  
Hitta rätt målgrupp då det är mer sannolikt att de köper om det är 
relevant för deras intressen, följ upp leads (de som intresserat sig 
för mer information), skapa djupare kundrelationer, gör det lätt att 
köpa via appen. 
6. Få lojalitet  
Gör kundtjänsten personlig genom att prata direkt med kunden, ge 
produktrekommendationer för att få förtroende, ge erbjudanden 
och få kunden att känna sig speciell.  
 7. Dynamiska annonser 

Facebook uppmuntrar företag att skapa dynamiska annonser för 
att automatiskt marknadsföra produkter för personer som har visat 
intresse på webbplatsen, i företagets app eller någon annanstans 
på internet. Företaget kan ladda upp sin produktkatalog och 
konfigurera kampanjen som sedan arbetar självständigt genom att 
hitta rätt personer till varje produkt. Funktionen använder alltid 
uppdaterade priser och uppdaterad tillgänglighet. 
8. Storytelling-format 
Genom sitt så kallade “storytelling-format” förenklar det arbetet 
att få uppmärksamhet och sprida budskap på alla enheter. 
Algoritmen sätter företaget i kontakt med personer vars profiler 
stämmer överens med redan befintliga kunder. 
 9. Lead-annonser 
Genom lead-annonser kan leads lätt registrera sig eller få mer 
information om företaget. Facebook förenklar arbetet för att samla 
in leads, genom förifyllda kontaktformulär bestående av 
kontaktinformationen den potentiella kunden redan har delat med 
Facebook. På så vis skapas ett kvalificerat lead för företaget 
samtidigt som den potentiella kunden får den information den vill 
ha.  
10. Uppmuntra följare att besöka butiken 

Facebook rekommenderar att företagen uppmuntrar sina följare att 
besöka företagets butik och köpa något vid visat intresse av en 
Facebook-annons.  Facebook vill koppla samman online- och 
offline världen och genom att aktivera platsfunktionen på 
Facebook kan kunden se var närmaste butik ligger. Annonser med 
format som inkluderar bild, video och roterande bilder bör ge 
kunden information om var närmaste butik finns. Roterande 
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annonser har en inbyggd platsbeskrivning som gör annonserna 
mer användbara för konsumenter då kontaktinformation och 
öppettider för butiker i närheten endast är ett klick bort. Företagen 
kan bestämma gränser för annonserna för respektive butik baserat 
på befolkningstäthet och önskad målgrupps storlek eller ange en 
exakt radie. Företaget kan välja att visa adressen eller 
telefonnumret till den butik som är närmast dem. Genom en 
innehållsmall drivs annonserna för att resultera i butiksbesök. En 
förutsättning för detta är att företaget har aktiverat platser för sin 
företagsprofil.  
11. Call-to-action-knappar 
Facebooks “Call-to-action-knappar” förenklar interaktionen 
genom att användaren direkt från annonsen i sitt nyhetsflöde kan 
få vägbeskrivning, ringa eller skicka ett meddelande till företaget. 
[19] 

2.4 Instagrams rekommendationer för 
företagsprofiler 
Genom att skapa ett företagskonto på Instagram kan företag lättare 
sprida information om produkter, tjänster eller företaget i 
allmänhet. Enligt Instagram används deras plattform av över 500 
000 annonsörer över hela världen, bland annat i syfte av att öka 
omsättningen. Enligt Instagrams användarundersökning år 2015 
framkom att 60 % av alla användare på Instagram hittar produkter 
via plattformen, 75 % av alla användare vidtar en åtgärd efter att 
ha blivit inspirerade av ett inlägg och att 1/3 av de mest visade 
inläggen kommer från företagsprofiler. Instagram menar att de 
inte finns något enkelt svar på vad som gör innehåll bra, men att 
det handlar om att vara kreativ och använda följande principer 
som vanligtvis används i andra marknadsföringskanaler: 
1. Information på profilen 

Fyll i information såsom butikens öppettider, adress och 
telefonnummer.  
2. Hashtaggar  
Använd hashtaggar till innehållet i flödet som är relevanta för 
företaget. 
3. Följ konton 
Följ konton som liknar företagens egna. 
 4. Skapa en enhetlig stil  
Instagram menar att deras plattform är ett extremt visuellt medium 
där företag bör skapa en enhetlig stil och känsla av sitt flöde, samt 
uppdatera kontinuerligt.  
5. Inkludera grafiska profilen 
Inkludera färger, logotyp och produkter i bilden, skriv en text till 
bilden som stödjer företagets mål samt att använda väl utformad 
kreativitet bakom bilderna och videoklippen.  
6. Bra bilder  
Ta bra bilder med mobiltelefonen med hjälp av bra ljussättning 
och med andra redigeringsappar till videoklipp, eller att låna 
bilder från andra plattformar som Facebook. [17] 

2.5 Tidigare forskning 
Det har tidigare gjorts studier på marknadsföring genom sociala 
medier och sociala nätverk på Facebook. En tidigare undersökning 
belyser hur företag kan optimera användningen av Facebook som 
marknadsföringskanal. De menar att det är av stor vikt att 
företagen lägger tid på sina profiler genom att skapa, forma och 
följa upp då responsen från kunderna som både kan vara positiv 

och negativ. Författarna finner dock att det har varit otydligt för 
företagen hur man hanterar Facebook på mest effektiva sätt för att 
tjäna sina intressen.  [8] 

Salomon skriver i sin undersökning Moving on from Facebook 
“The better your photos look on Instagram, the more successful 
you will be”. [15]  
Studien The Implications of Facebook Marketing for 
Organizations analyserar Facebooks utformning som 
marknadsföringskanal, designvalens konsekvenser samt 
analyserar marknadsföringspotentialen. Författarna till studien 
menar att Facebook inte kan ersätta de traditionella 
marknadsföringsverktygen utan snarare fungerar som ett 
komplement till dem. Företagen vill utbyta och sprida information 
och ha nära till existerande samt potentiella kunder vilket de 
sociala nätverken på Facebook bidrar med och ger en ny nivå av 
förståelse för sina kunder. Detta skapar i sin tur information till 
utformning av nya marknadsföringsstrategier. 

I studien listas Facebooks populära verktyg genom vilka företagen 
kan uppnå sina marknadsföringsmål:  

En stark Facebook-profil som tydligt visar företagets vision och 
mission. 
Facebook-grupper, där man lockar konsumenter. Det är viktigt att 
ha ett passande namn, ämne och bild av gruppen. 
Näringsliv- och kund-sidor där de kan få uppdateringar om 
företaget. Där kan företaget publicera information som kommande 
evenemang, nyheter och länkar. 
Dela händelser genom att annonsera kommande evenemang. 
Sociala annonser och omröstningar vilket kan placeras beroende 
på ålder, kön, plats, arbete och utbildningsnivå av Facebook 
användarna. Omröstningarna kan vara utformade för att få 
värdefull feedback från användarna. [7] 

Facebook ger företagen möjlighet att nå många fler människor och 
betydligt oftare än företagen skulle kunna närma sig genom de 
traditionella marknads-föringskanalerna. En av de främsta 
fördelarna med Facebook och andra sociala nätverk för 
organisationer är lägre marknads-föringskostnader. Facebook som 
en marknadsföringsplattform har skapat ett nytt sätt att forma 
personlig och riktad reklam. Möjligheten att kunna rikta annonser 
mot specifika grupper, demografiskt, ålder, kön, utbildning och så 
vidare, tillsammans med strängare riktlinjer för annonsernas 
kvalitet har medfört stora möjligheter företag. 

På grund av Facebooks stora antal aktiva användare samt nivån på 
varje användares aktivitet, är Facebook en tilltalande plattform för 
Internet-marknadsföring. [14] 
  

3. METOD 
3.1 Litteraturstudie  

Bakgrundsinformation inom ämnet samlades in genom en 
litteraturstudie. Informationen hämtades framförallt från 
vetenskapliga artiklar. Sökningen gjordes framför allt via Google 
scholar och KTHB. Sökord som “social media”, “marketing” 
“Facebook” “Instagram” användes. Eftersom Instagram och 
Facebook är relativt nya medier så har vi utgått från källor som 
inte är mer än ett par år gamla.  

3.2 Observationer 
Vi besökte de två klädföretagens Facebook-profil och Instagram-
konto och för att skapa oss en uppfattning om hur de valt att 
marknadsföra sina produkter. Där noterade vi företagens 
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skillnader både i profil presentation, antal följare och hur aktiva 
dess följare är genom att gilla, kommentera och dela inläggen.  

Då man genom företagens profiler på Instagram och Facebook 
syns både skillnader och likheter mellan företagens flöden.  

3.3 Enkätstudie  
Genom en webbaserad enkätstudie via personliga kontakter fick vi 
reda på hur några av de anställda på företagen använder sig av 
sociala medier. Fyra butiksanställda på H&M och fem 
butiksanställda på Lindex ingick i studien.  

Enkätstudien gav oss en klarare bild över hur samspelet mellan 
företagets strategier når ut till och stämmer överens med hur 
butiksbiträdena förhåller sig till social medier. Frågorna bestod 
framförallt av ja och nej svar, samt några öppna frågor för att få 
studien mer kvalitativ samtidigt som vi ville få fram statistik över 
hur butiksbiträdena i respektive butik förhåller sig till företagets 
sociala medier (se bilaga).  

Vi har valt att ta med de frågor och svar som framförallt är 
kopplade till Facebooks rekommendation nummer 10, att 
uppmuntra folk att besöka butiken. Vi har även valt att fråga ifall 
de anställda anser det vara någon skillnad på hur företagets 
Facebook och Instagram används, då plattformarnas 
rekommendationer skiljer sig åt och på så sätt se hur väl företagen 
följer rekommendationerna på respektive plattform.  

 

4. RESULTAT 
4.1 Enkätundersökning från butikerna 
Nedan följer svar från utvalda enkätfrågor till butikspersonal på 
H&M och Lindex.  

Figur 1. Enkätsvar fråga 1.  

Lindex 
Majoriteten svarade att de följer företagets sociala medier privat. 
På frågan varför svarade de som kryssade Ja att "Känns viktigt för 
att kunna ge bra service", "då jag jobbar på företaget känns det 
bra", Inspirerande och roligt att se trenderna som sedan kommer 
till butik", "känns som att de borde". Den person som svarade nej 
hade anledningen "Jag har inte Instagram". 

H&M  
Varför de följer eller inte följer företaget på sociala medier beror 
på att: “Inspirerande och roligt att se trenderna som sedan kommer 
till butik” 

“Kul att hålla sig uppdaterad” 

“För att hålla mig uppdaterad på nya trender” 

"Följer de på FB, men inte instagram eller annat på grund av följer 
i princip inga företag där." 

Enligt personalen kan detta visa sig genom att: 
“Ibland kommer de in och frågar efter plagg från olika typer av 
sociala medier.” 

 

Figur 2. Enkätsvar fråga 2.  

Lindex  
Lite mer än hälften anser att det händer att kunder visar upp bilder 
från sociala medier på produkter de vill köpa. Dessa inlägg är 
oftast "bild på person med kläder i passande miljö", "då hela 
outfits representeras, samt när vår- och sommarkollektionen 
kommer" samt "filmer". 

På frågan ifall sociala medier påverkar rörelsen i butiken svarade 
majoriteten Nej.  

H&M 
“Kunder kan komma in och fråga om tex en topp de har sett på 
Instagram.” 
“Händer ofta att kunder letar efter ett plagg dom sett på till 
exempel instagram” 

 “Hänt att kunder hittat något via Instagram och Facebook som de 
sedan visar upp på hemsidan”, “Mest Instagram men även 
Facebook”, “Oftast Instagram men även Facebook”. 

På frågan "Tycker du att sociala medier påverkar rörelsen i 
butiken?" svarade personerna "i vissa fall, nyare kläder frontas", 
"Absolut, blir större drag efter nya reklamfilmer/kampanjer", 
"Yes, man kan känna av när det kommit tex en ny reklam eller 
något slags erbjudande" och "nej inte vad jag tänkt på". 
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Figur 3. Enkätsvar från fråga 3.  

Lindex  
Majoriteten av de som svarade på enkäten anser att det inte är 
skillnad på hur Facebook används jämfört med Instagram. 

H&M  
De skillnader de ser mellan Facebook och Instagram är “Mer 
information på facebook, mer bilder på instagram men båda är 
marknadsförande fast facebook även har blandade saker”. 

4.2 H&M på Facebook 
Med sina dryga 30 miljoner följare är det ett litet antal besökare 
som interagerar med H&Ms inlägg i form av att gilla dela och 
kommentera. Ett inlägg med 3,600 visningar har 100 gilla-
markeringar, ingen delning eller kommentarer som exempel. Ett 
annat inlägg som publicerades för 3 dygn sedan har 64 gilla-
markeringar och inga delningar eller kommentarer. Nedan följer 
observationer av H&Ms Facebook-profil utifrån Facebooks 
rekommendationer och tidigare forskning. 
1. Skapa närvaro  

Genom att publicera inlägg 1-2 gånger per dag samt några 
videoklipp per månad håller H&M kontakt med sina kunder. 
H&M svarar även på besökarens inlägg, ofta angående 
kundservice, samma dag och oftast inom någon timme. Detta 
gäller även på helgdagar.  
2. Skapa medvetenhet  
Genom inlägg och annonser visar de för kunder och potentiella 
kunder att de finns. H&M säger sig ha en bred målgrupp vilken 
inkluderar dam, herr, tonåring och barn. Innehållet i inläggen 
gestaltar främst unga kvinnor och män.  
Genom länkar och hashtaggar i text till inlägg kan besökaren få 
veta mer om produkterna som visas på bilden.  
 

3. Få fler att upptäcka  
Genom väl utformade annonser och kontinuerligt flöde visar 
H&M det som säljs på ett kreativt sätt för att skapa efterfrågan. 
4. Skapa leads  
H&M erbjuder ingen direkt möjlighet att få veta mer om företaget 
för att få veta vilka som är potentiella kunder. De har ingen 
shopping-app. Däremot har de länkar som tar kunden till H&Ms 
hemsida som återigen presenterar produkten, oftast med samma 
bild som från Facebook. H&M kan se att statistiken på hemsidan 
samt Facebook-profilen ökar, men inte vem kunden är. 
5. Öka försäljningen  

H&M ger ingen direkt möjlighet för kunden att köpa direkt via 
Facebook genom app. Däremot har de länkar som för kunden 
vidare till hemsidan där produkten man intresserat sig för visas. 
H&Ms målgrupp finns på Facebook och de lägger upp relevanta 
inlägg för målgruppens intressen. De har ingen direkt möjlighet 
att följa upp leads.  
6. Få lojalitet  
Kundtjänsten är personlig genom att H&M talar direkt till kunden 
samt tilltalar kunden med dennes namn. 
Produktrekommendationer görs för att få förtroende genom 
sammansatta collage av olika klädkombinationer, det ges även 
ibland erbjudanden dom får kunden att känna sig speciell. 
7. Dynamiska annonser 
Vi kan inte se ifall H&M använder sig av dynamiska annonser på 
Facebook.  
8. Storytelling-format 
Vi kan inte se ifall H&M använder sig av storytelling-format på 
Facebook.  
9. Lead-annonser 
Då kunder följer H&Ms Facebook-profil kan H&M se vilka 
uppgifter kunden fyllt i på sin profil och därmed publicera det 
innehåll som bör passa kunden, samtidigt som kunden får notiser 
på Facebook angående uppdateringar från H&M.  
10. Uppmuntra följare att besöka butiken 
H&M uppmuntrar följare att besöka deras webbshop då de länkar 
till hemsidan i inlägg. Däremot visar H&M inte till kundens 
närmsta fysiska butik genom deras inlägg.  
11. Call-to-action-knappar 
H&M använder sig inte av call-to-action-knappar. 
Stark Facebook-profil  
H&Ms vision beskrivs som “Fashion and Quality at the Best 
Price in a Sustainable Way”. Mode och kvalitet till bästa pris på 
ett hållbart sätt. Inläggen visar att de följer trender till ett 
jämförelsevis bra pris. De visar dock inte mycket om vad de gör 
för hållbarheten genom sina inlägg. Att kunna erbjuda mode med 
bra kvalitet till bra pris genom ett hållbart sätt är företagets 
mission. det visas framförallt genom H&Ms Facebook-sida: 
“Om”. 
Facebook-grupper  

H&M har inga Facebook-grupper för sina kunder.  
Näringsliv- och kund-sidor - Företaget använder sin vanliga 
Facebook-profil för att publicera information om kommande 
evenemang och nyheter och länkar.  
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Dela händelser  
H&M delar inte händelser på sin Facebook-profil. [5] 

 
Figur 4. Exempel på H&Ms inlägg på Facebook, modeller i 
utomhusmiljö.  

 

 
Figur 5. Exempel på H&Ms inlägg på Facebook, 
inspirationsbild collage bestående av rekommenderade 
produkter som bidrar till att skapa lojalitet.  
 

4.3 Lindex på Facebook  
Med sina dryga 200 000 följare har Lindex ett litet antal som 
interagerar i form av att gilla, dela och kommentera inlägg. 
Exempelvis ett inlägg med 3300 visningar har 87 gilla-
markeringar, ingen delning eller kommentarer. Ett annat inlägg 
som publicerades för 2 dygn sedan har 64 gilla-markeringar, 2 
kommentarer och inga delningar. 
Nedan följer observationer av Lindex Facebook-profil utifrån 
Facebooks rekommendationer och tidigare forskning.  
1. Skapa närvaro  
Precis som H&M publicerar Lindex nya inlägg 1-2 gånger per 
dag, samt några videoklipp per månad. Lindex svarar även på 
besökarens inlägg, ofta angående kundservice, nästkommande 
vardag. Till skillnad från H&M uppdaterar Lindex endast på 
vardagar och inte helgdagar. 
 
 
 

2. Skapa medvetenhet 
Genom inlägg och annonser skapar Lindex medvetenhet bland 
sina kunder. Lindex målgrupp inkluderar dam och barn, till 
skillnad från H&M som även inkluderar herr och tonåring.  
3. Få fler att upptäcka 
Precis som H&M visar Lindex sina upp produkter på ett kreativt 
sätt för att skapa efterfrågan.   
4. Skapa leads  
Precis som H&M erbjuder Lindex ingen möjlighet att få veta mer 
om företaget för att få veta vilka som är potentiella kunder. 
Lindex kan se att statistiken på hemsidan samt Facebook-profilen 
ökar, men inte vem kunden är.   
5. Öka försäljningen  

Lindex ger ingen direkt möjlighet för kunden att köpa produkter 
direkt via deras Facebook-profil. Genom direktlänkar i bildtexten 
som går till Lindex hemsida skickas kunden till e-handeln. Där 
kan kunden lägga till produkten som skildrades på bilden direkt i 
varukorgen. Lindex målgrupp, bortsett från barn, finns på 
Facebook och de lägger upp relevanta inlägg för målgruppens 
intressen. Lindex har ingen direkt möjlighet att följa upp leads.  
6. Få lojalitet  
Kundtjänsten är personlig genom att Lindex, precis som H&M, 
talar direkt till kunden samt tilltalar kunden med kundens namn. 
Produktrekommendationer görs för att få förtroende genom 
sammansatta collage av olika kläd-kombinationer. 
7. Dynamiska annonser 
Vi kan inte se ifall H&M använder sig av dynamiska annonser på 
Facebook.  
8. Storytelling-format 
Vi kan inte se ifall Lindex använder sig av storytelling-format på 
Facebook.  
9. Lead-annonser 
Då kunder följer Lindex Facebook-profil kan Lindex, precis som 
H&M, se vilka uppgifter kunden fyllt i på sin profil och därmed 
publicera det innehåll som bör passa kunden, samtidigt som 
kunden får notiser på Facebook angående uppdateringar från 
företaget.  
10. Uppmuntra följare att besöka butiken 
Lindex uppmuntrar följare att besöka deras webbshop då de länkar 
till hemsidan i inlägg. Däremot visar Lindex inte till kundens 
närmsta fysiska butik genom deras inlägg.  
11. Call-to-action-knappar 
Lindex använder sig inte av call-to-action-knappar. 

En stark Facebook-profil som tydligt visar företagets vision och 
mission - Precis som H&M fokuserar Lindex på kläder av god 
kvalitet, bra prisklass och hållbarhet. Bildtexterna till inläggen på 
företagets Facebook-profil visar ofta att de står för hållbarhet, 
exempelvis genom den här texten till ett inlägg "Visste du att 
Lindex är en av de tio största användarna av ekologisk bomull i 
hela världen? Hela 63 % av vår bomull är numera ekologisk. Det 
gör oss väldigt stolta, men vi kommer inte stanna här. Det finns 
alltid mer att göra. Tack för att du är en del av vår 
hållbarhetsresa.". De nämner ingenting om pris eller kvalitet i 
sina bildtexter.  
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Facebook-grupper 
Lindex har inga Facebook-grupper. 
Näringsliv- och kund-sidor  
Lindex har sin officiella hemsida där kunden kan få information 
om företaget och komma till deras webbshop.  
Dela händelser 
Precis som H&M delar Lindex inte händelser. [11] 

 

 
Figur 6. Exempel på ett inlägg från Lindex Facebook-sida. De 
länkar direkt till kläderna på deras webbshop.  
 

 
Figur 7. Exempel på ett inlägg från Lindex Facebook-sida. 
Här syns endast ett plagg. Även detta länkar till webb-
shoppen där klänningen som syns på bilden kan köpas. 

 

4.4 H&M på Instagram 
Nedan följer observationer från H&Ms Instagram-konto utifrån 
Instagrams rekommendationer för företag.  

1. Information på profilen 
H&Ms Instagram-konto är internationellt och har därför ingen 
information om butikernas öppettider, adress eller telefonnummer 
då de skiljer sig åt från butik till butik.  

2. Hashtaggar 
H&M använder inga relevanta hashtaggar, enbart företagets egna 
hashtaggar såsom #HM, #HMman, #HMsport, och #HMBeauty. 

3. Följ konton 
H&M följer inte andra konton som liknar deras egna, utan istället 
kända profiler såsom modeller, designers och artister. 
4. Skapa en enhetlig stil  
Flödet har en gående enhetlig stil och känsla. Genom många 
utomhusbilder med färg, rörelse och energi samt varvar detta med 
collage med plagg och videoklipp. H&Ms bilder är framförallt 
tagna i utomhusmiljöer. Företaget varvar bilder på modeller iförda 
deras produkter, kollage med kläder och kända ansikten som Zara 
Larsson och The Weeknd. Majoriteten av modellerna på bilderna 
är unga kvinnor. H&M uppdaterar sitt flöde kontinuerligt med 
flera inlägg per dag. 
5. Inkludera grafiska profilen 
Logotypen eller färger som kan kopplas till H&Ms grafiska profil, 
främst rött, syns inte till på bilderna. 

6. Bra bilder  
Bilderna är professionella med bra ljussättning och kvalitet. En 
del av de bilder som publicerats på Instagram är lånade från 
företagets Facebook-profil och hemsida. [6] 
 

 
Figur 8. Exempel på ett inlägg från H&Ms Instagram-konto 
där fotot är taget i en miljö utomhus tillsammans med en egen 
hashtag #HMLovesChoachella 

 

 
Figur 9. Exempel på ett inlägg från H&Ms Instagram-konto 
med artisten Zara Larsson. 
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4.5 Lindex på Instagram  

Nedan följer observationer från Lindex Instagram-konto utifrån 
Instagrams rekommendationer för företag.  

1. Information på profilen 
Lindex har precis som H&M inte heller fyllt i någon praktisk 
information om deras butiker.  

2. Hashtaggar 

Lindex använder relevanta hashtaggar som innehåller företagets 
namn och visar att de står för hållbarhet, exempelvis #Lindex, 
#LindexHollyAndWhyte och #Sustainable. 
 3. Följ konton 
Instagram-kontona som Lindex följer liknar deras eget, det vill 
säga andra klädaffärer och svenska modeikoner.  
4. Skapa en enhetlig stil  
Genom att publicerar samma sorts bilder skapar Lindex en viss 
enhetlig stil och känsla av flödet. Motiven på bilderna varierar 
mellan modeller som visar upp deras plagg, bilder på ett plagg 
eller fler i studio, bilder där andra, kända personer bär deras plagg 
samt bilder som representerar deras mål angående hållbarhet och 
välgörenhet. De uppdaterar även med inlägg kontinuerligt med 
flera inlägg per dag, dock inte på helgdagar. 
5. Inkludera grafiska profilen 
Precis som H&M inkluderar Lindex inte företagets färger och 
logotyp i bilderna. 

6. Bra bilder  
Bilderna är både professionella med bra ljussättning och en del är 
tagna med sämre kvalitet. De bilder som är tagna med 
mobilkamera är oftast på kända personer som bär deras plagg, 
taget från personens egna Instagram-konto och i en utomhusmiljö. 

Lindex lånar bilder från Facebook då en del bilder de lägger upp 
på sin Facebook-profil syns på deras Instagram-konto. [12] 

 

Figur 10. Exempel på ett av Lindex inlägg på Instagram där 
bilden inte är tagen i studio och med lägre kvalitet. Motivet på 
bilden är en känd designer som själv äger ett klädföretag, 
iförd en kappa från Lindex.  

 
Figur 11. Exempel på ett inlägg på Lindex Instagram-konto 
där de visar upp en produkt samt att de producerar hållbart 
mode med texten "Get a good sustainable sleep". 
 

Flera av de rekommendationer som ges för de två sociala 
medierna används genom inläggen. Vilket tydliggörs genom 
enkäterna, där över 60 % av de tillfrågande märker av att 
kunderna följer företaget på sociala medier och att kunder visar 
upp plagg som visas på företagets Facebook-profil och Instagram-
konto (se figur 2).  
 

5. DISKUSSION 
Facebook och Instagram erbjuder ständigt nya funktioner till den 
utsträckningen att det blir svårt för företagen att hänga med. Då 
Facebook och Instagram är relativt nya marknadsföringskanaler, 
och eftersom det finns lite forskning inom området, är det svårt att 
veta vad som egentligen fungerar och om de fungerar för alla. 
Positivt är att det lätt går att mäta när man som företag testar olika 
funktioner och strategier genom att man kan se statistik över 
responsen.  

Det är ett betydligt bredare ämne än vad vi trodde vid starten av 
undersökningen. Vårt mål var att få en tydligare bild av till hur 
stor del de sociala mediernas utformning styr företagens 
marknadsföringsstrategier. Företagen förväntas idag finnas på de 
sociala medierna och som vi sett redovisas en serie allmänna 
riktlinjer för företagen att gå efter. Men då det är ett så pass nytt 
verktyg för marknadsföring tror vi att det finns många sätt som 
inte är tillräckligt utvärderade. Det finns mycket att studera inom 
ämnet som har varit mycket intressant att undersöka.  

5.1 Enkätundersökning från butikerna 

De svar vi fick från enkätundersökningen i butikerna gav en 
blandad bild av hur mycket de samspelar med sociala medier. De 
anställda följer generellt företagens sociala medier, framförallt för 
att de känner att de behöver hålla sig uppdaterade. Det var endast 
en person på Lindex som inte hade Facebook eller Instagram, och 
därför inte följde företaget på sociala medier.  

Det är många kunder som visar bilder på plagg från sociala 
medier, vilket visar att kunderna följer företagen på sociala 
medier.  Majoriteten av personerna som svarade på enkäten angav 
att det finns skillnader mellan hur företagen använder Facebook 
och Instagram. Där Instagram har mer bilder och inspiration än 
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Facebook som har blandat innehåll och fungerar mycket mer som 
kundservice. Personalen angav trots det att både Facebook och 
Instagram drar kunder till butiken efter att de sett inlägg som 
intresserar dem. 

5.2 H&M och Lindex på sociala medier 

När vi har studerat företagens profiler på Instagram och Facebook 
ser vi att inläggen både har skillnader och likheter. De bådas 
inlägg består framförallt av inspirationsbilder på kläder med 
endast en kort mening som beskrivning. 

H&Ms bilder är genomgående i utomhusmiljö till skillnad från 
Lindex som framförallt är tagna i studio. Lindex har till skillnad 
från H&M en del bilder där som ser ut att vara tagna i vardagen 
samtidigt som H&M i stort sett alltid har bilder tagna från deras 
hemsida. Något vi då frågat oss är om just denna enkelhet och 
personlighet Lindex blandar upp sina bilder med, medför att deras 
följare interagerar betydligt mer än vad H&Ms följare gör. Det är 
svårt att svara på, men vi tror att det skapar en annan närhet till 
företaget där kunderna lättare kan relatera då bilderna ibland 
känns som tagna ur vardagen.  

Det finns ingen statistik över H&Ms följare dock tyder mycket på 
att H&Ms svenska profil har internationella följare. Eftersom de 
har betydligt fler följare än vad Sverige har invånare. Detta är 
något som kan ha en viss påverkan för resultatet. Vi tror att en av 
H&Ms framgångsfaktorer har varit deras ständiga samarbeten 
med designers och kända profiler. Samarbeten med välkända 
namn är även något Lindex har börjat med men i betydligt mindre 
utsträckning, då de har kända modeller och skådespelare som 
visar upp kläderna i reklamkampanjer. H&M och Lindex har 
liknande antal inlägg per dag på Instagram. När vi betraktat 
företagens totala inlägg ser vi att H&M har betydligt fler inlägg 
totalt. Vi tror att en faktor till att H&M har fler följare än Lindex 
är dels för att de har funnits längre på Instagram och även för att 
de är ett större företag med fler affärer i världen. 

5.3 Framtida forskning   

Vi anser att det finns mycket att studera inom ämnet som bara blir 
mer komplext genom nya funktioner och algoritmer. Vi ser fler 
och fler annonser som är utformade och riktade till oss. Det är 
intressant och det var för oss svårt att hålla oss inom ramarna och 
enbart fokusera på vår frågeställning då det under arbetets gång 
ständigt väcktes ytterligare frågor.  

En fråga vi ställt oss under arbetets gång är huruvida 
rekommendationerna gäller oavsett hur stort företaget är. Vill 
följare se samma innehåll i flödet från ett litet som ett stort 
företag. Kan det vara så att mindre företag som inte har samma 
resurser har ett mer personligt och spontant innehåll på sociala 
medier? Samtidigt som större företag använder sig av en mer 
strategisk marknadsföring på sociala medier? Skulle det betyda att 
beroende av företagets storlek så skiljer sig de strategier som bör 
användas. Även om rekommendationerna från plattformarna är 
desamma för alla.  

Är företagen medvetna om den forskning som finns och hur väljer 
de att agera för att sticka ut på marknaden? Kan det vara så att 
Instagram och Facebook är så pass nya redskap att man får testa 
sig fram genom att lägga upp olika sorters innehåll på 
plattformarna, eller finns det ett framgångsrikt koncept över hur 
inläggen formas på de olika plattformarna och vid vilka tidpunkter 
inläggen publiceras? 

Det vi inser är att det finns mycket som kan studeras inom ämnet 
för att hitta det mest effektiva strategierna för användning av 
Facebook och Instagram för företag. 

5.4 Kritik av metod 

För att göra studien mer komplett tänkte vi utföra kvalitativa 
intervjuer med ansvarig på respektive företag. Dock visade 
företagen inget intresse för att delta i studien vilket begränsade 
resultatet. Lindex har en egen mailadress för studenter i syfte att 
delta i liknande undersökningar, men trots att vi kontaktade 
Lindex via studentmailen fick vi som svar att de inte kan delta i 
brist av tid. Vi valde därför att gå till butikerna och tala med 
personal för att få svar från dem samt för att komma i kontakt med 
någon som var lämpad att svara på våra frågor. Genom mail och 
telefon försökte vi få kontakt utan resultat.  

Enkäterna bestod av ett flertal frågor där respondenterna även 
kunde vidareutveckla sina svar. Respondenterna var personliga 
kontakter då butikspersonalen vi mötte inte ville svara på frågor 
som inte direkt berörde butikens produkter. Kunskapsnivån skilde 
sig åt mellan respondenterna vilket tillsammans med deras 
personliga åsikter kan ha påverkat resultatet. Eftersom att en del 
inte var insatta i företagets sociala medier så anser vi att en del 
svar inte var tillförlitliga. Det var även några som inte använde 
sociala medier som påverkade resultatet. De flesta frågorna i 
enkäten var kvantitativa med ja/nej svar för att vi skulle få en 
tydlig bild. Fler fria svar hade det gett ett mer kvalitativt resultat. 
Då enkäterna med butiksbiträden delvis var kvalitativa är det svårt 
att göra undersökningen och få samma resultat. 

 
6. SLUTSATS 
Genom resultatet från observationerna av företagens Instagram-
konton kan vi dra slutsatsen att företagen till största del följer 
plattformens riktlinjer. De riktlinjer både H&M och Lindex inte 
följer är att lägga till information om butikerna samt inkludera 
företagets logga och färger i bilderna. Vi tror att företagen har så 
pass många butiker att de inte kan lägga till information om en 
enstaka butik. Anledningen till att de inte inkluderar sina loggor 
och färger i bilderna tror vi beror på att de vill att bilderna på 
Instagram ska ses som inspirationsbilder, och inte reklam vilket 
det lätt blir då loggan inkluderas, samt att de visar upp sina 
produkter vilka är i olika färger och inte enbart företagets.  
Det är svårt att avgöra då Instagrams riktlinjer handlar mycket om 
kreativitet. Det vi sett är att de uppdaterar kontinuerligt och har 
professionella inlägg. Riktlinjerna är inte tillräckligt konkreta för 
att vi ska kunna dra några vidare slutsatser. 

Genom resultatet från observationerna av företagens Facebook-
profiler kan vi dra slutsatsen att de båda företagen till stor del 
följer Facebooks riktlinjer. Riktlinjerna som finns är dock mycket 
vaga och kan tydas ganska fritt.  

Genom resultatet från enkäterna kan vi dra slutsatsen att 
företagens anställda personliga intressen spelar en stor roll för de 
anställdas engagemang av företaget sociala medier.  
Många faktorer spelar roll för hur företagens strategier ska 
utformas och till vilken grad företagen väljer att följa de 
rekommendationer som finns från plattformarna.  
Riktlinjerna företagen har att utgå från är oklara och kan tydas 
ganska fritt. Det finns otroligt många funktioner man kan använda 
sig av där något som funkar för ett företag kanske inte ger samma 
effekt för ett annat. Det vi sett när vi kollat runt på Facebook och 
Instagram är att många hittar sina egna vägar att gå vilket ofta 
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skapar ett personligt flöde. Då Facebook och Instagram är relativt 
nya plattformar för marknadsföring anser vi att det inte studerats 
tillräckligt för att få fram några konkreta riktlinjer för 
marknadsföringsyfte. 

Det vi vet är att innan användningen av sociala medier kunde 
företagen, med sina marknadsföringsstrategier för de traditionella 
medierna positionera varumärket hos konsumenten. Idag med 
hjälp av Facebook, Instagram och andra plattformar kan vi som 
kunder påverka positioneringen av ett varumärke i betydligt större 
utsträckning än förr. Detta medför att det idag är av större vikt för 
företagen att hänga med i utvecklingen och lägga tid och resurser 
för att bemöta sina kunder även i den så kallade online-världen för 
att hålla sig konkurrenskraftiga på marknaden. Vi anser att sociala 
nätverk är mycket värdefulla för företagen om de vet hur de ska 
hanteras. Det finns mycket feedback som ges av kunderna på olika 
plattformar som företagen har möjlighet att hantera för att kunna 
positionera sig där de vill vara. Därför bör de lyssna och ta till sig 
av kundernas feedback. Genom denna samverkan med sina 
kunder, kan organisationen få värdefulla insikter om befintliga 
och potentiella produkter och tjänster. 
 

7. REFERENSLISTA 
[1] About Us • Instagram: 

https://www.instagram.com/about/us/. Accessed: 2017-
05-08. 

[2] Dela | Facebooks hjälpcenter: 2017. 
https://www.facebook.com/help/418076994900119/?help
ref=hc_fnav. Accessed: 2017-05-08. 

[3] Facebook används av hälften av världens 
internetanvändare | SvD: 2015. 
https://www.svd.se/facebook-anvands-av-halften-av-
varldens-internetanvandare. Accessed: 2017-05-08. 

[4] Facebook äger nu Instagram - DN.SE: 2012. 
http://www.dn.se/ekonomi/facebook-ager-nu-instagram/. 
Accessed: 2017-05-08. 

[5] H&amp;M - Startsida: 2017. 
https://www.facebook.com/hmsverige/?fref=ts. Accessed: 
2017-05-08. 

[6] H&amp;M (@hm) • Foton och videoklipp på Instagram: 
2017. https://www.instagram.com/hm/. Accessed: 2017-
05-08. 

[7] H&amp;M group: http://about.hm.com/en.html. 
Accessed: 2017-05-08. 

[8] Hansson, L. et al. 2013. Optimal ways for companies to 
use Facebook as a marketing channel. Journal of 

Information, Communication and Ethics in Society. 11, 2 
(May 2013), 112–126. 

[9] Hur gör man hashtag på Instagram? | Kreafonbloggen: 
http://www.kreafonbloggen.se/2015/01/19/hur-gor-man-
hashtag-pa-instagram/. Accessed: 2017-05-08. 

[10] Instagram för företag: Guide för att lyckas | Smelink 
tipsar: 2014. https://www.smelink.se/instagram-for-
foretag-guide.html. Accessed: 2017-05-08. 

[11] Lindex - Startsida: 2017. 
https://www.facebook.com/LindexSweden/?fref=ts. 
Accessed: 2017-05-08. 

[12] Lindex (@lindexofficial) • Foton och videoklipp på 
Instagram: 2017. 
https://www.instagram.com/lindexofficial/. Accessed: 
2017-05-08. 

[13] Om Lindex | Lindex Group: 2017. 
http://about.lindex.com/se/sektion/om-lindex/. Accessed: 
2017-05-08. 

[14] Roshnee Ramsaran-Fowdar, R. and Fowdar, S. 2013. The 
Implications of Facebook Marketing for Organizations. 
Contemporary Management Research Pages. 9, 1 
(2013), 73–84. 

[15] Salomon, D. 1967. College &amp; research libraries 
news. Association of College and Research Libraries. 

[16] Vad är en #hashtag och hur ska du använda den? - 
Deepedition DigitalPR: 2013. 
http://digitalpr.se/2013/06/17/vad-ar-en-hashtag/. 
Accessed: 2017-05-08. 

[17] Vägledning till hur du kommer igång med Instagram för 
företag | Instagram for Business: 
https://business.instagram.com/getting-started. 
Accessed: 2017-05-08. 

[18] What is lead? - Definition from WhatIs.com: 2007. 
http://searchitchannel.techtarget.com/definition/lead. 
Accessed: 2017-05-08. 

[19] Översikt över Business Manager: 
https://business.facebook.com/. Accessed: 2017-05-08. 

 

 
 
 

 


