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Abstract: This study aims to examine what makes people 

engage on the social media platform Instagram. 

Marketing on social media is becoming more and 

more popular and the biggest difference compared to 

traditional media is that the users of social media are 

participants in the marketing process. Engaged 

participants are thus a prerequisite for successful 

marketing on social media. How engagement on 

social media is created was investigated through a 

quantitative content analysis of three Swedish 

amusement parks’ Instagram accounts, where the 

purpose was to find out which category of motifs in 

images resulted in the highest and lowest number of 

likes. The images were all posted in the summer of 

2017. The results of the content analysis were 

afterwards used in qualitative semi-structured 

interviews in order to find out why some image 

motifs engaged more than others. By analyzing the 

results with an analysis tool based on previous 

studies, the results were reached. The results showed 

that images with motifs of amusement parks’ various 

rides and pool attractions achieved the highest 

numbers of likes on average because they created a 

high level of emotional engagement among users. 

Processed images, which contained text and graphic 

elements, achieved the lowest number of likes on 

average. The processed image motif created a low 

degree of engagement as the images were not 

considered visually appealing, nor did they produce 

positive feelings or happy memories to the same 

extent as the motifs in the category of rides and pool 

attractions. 
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1 Introduktion  

På sociala medier pågår en ständig dialog. Informationsflödet når obegränsade 

nivåer och det har aldrig varit så lätt som nu att delta i konversationer 

oberoende av tid och rum. Genom att gilla, dela och kommentera engagerar sig 

människor ständigt i olika inlägg vilket nyttjas av företag som genom sociala 

medier kan sprida sitt budskap och stärka sitt varumärke på ett effektivt sätt. 

Men vad krävs för att skapa engagemang och därigenom uppnå positiva 

effekter av marknadsföringen via sociala medier? Det avser vi undersöka i 

denna uppsats. 

Genom en kvantitativ innehållsanalys av nöjesparkerna Gröna Lund, Liseberg 

och Furuviksparkens Instagramkonton kommer en undersökning av vilka 

bildmotiv som skapar mest engagemang bland användarna att genomföras. 

Undersökningen följs sedan upp med en kvalitativ metod, där 

semistrukturerade intervjuer syftar till att finna svar på varför användare 

engagerar sig. 

Resultatet syftar till att öka förståelsen kring vad som skapar engagemang på 

Instagram, med fokus på betydelsen av olika bildmotiv och varför vissa 

bildmotiv är mer fördelaktigt att använda jämfört med andra inom den 

specifika kontexten.  

1.1 Bakgrund 

Innan sociala medier blev en självklar marknadsföringsplattform var 

marknadsföringen enkelriktad (Scott, 2012). Den enkelriktade 

kommunikationen bottnar i att företagen fritt kan kommunicera ut den bild de 

vill skildra av sin verksamhet, utan en möjlighet för publiken att svara eller 

dela sin åsikt om den. Den enkelriktade marknadsföringen bygger på så kallad 

avbrottsmarknadsföring där människor tvingas till avbrott i sin verksamhet för 

att ta del av marknadsföring via tidningar, magasin, radio, TV och e-mail 

(ibid.). Då avbrottsmarknadsföring bygger på att mottagaren stannar upp, krävs 

det också att hen tar sin tid att uppmärksamma budskapet för att 

marknadsföringen ska anses lyckad. Dock blir det allt svårare att få 

mottagarens uppmärksamhet då 80 % tittar bort under reklampausen på tv, 

främst på grund av en reklamtrötthet bland människor (Texeira, Wedel & 

Pieters, 2012). Således blir avbrottsmarknadsföring och enkelriktad 

marknadsföring allt mindre lönsamt, samtidigt som internet och sociala 

mediers framväxt skapat nya möjligheter för företag att marknadsföra sig på.  

Till en början var det dock främst privatpersoner som använde sociala medier, 

men med åren har företagen förstått värdet i att finnas och marknadsföra sig på 

de sociala plattformarna, vilket resulterat i dagens situation (Ström, 2010). 

Eftersom sociala medier är text- och bildbaserade plattformar avsedda för 

kommunikation, där användarna kan dela åsikter, upplevelser, erfarenheter och 

innehåll med varandra (Stakston, 2011, s. 26) har sociala medier också stor 

potential i marknadsföringssyfte. Genom att trycka på gilla-symbolen för 

upplagt innehåll, kan användarna visa sin uppskattning. Användarna kan även 

kommentera eller dela varandras inlägg och genom interaktion sprids 



6 

 

innehållet vidare inom det sociala nätverket. Som Ashley och Tuten (2015) 

beskriver det kan företag därmed genom sociala medier marknadsföra 

produkter eller tjänster, stärka sitt varumärke, skapa relationer med användarna 

och förbättra kundservicen.  

1.2 Problembeskrivning  

Eftersom avbrottsmarknadsföring genom traditionella medier alltmer 

kombineras eller ersätts med marknadsföring via sociala medier, uppstår en 

situation där användaren får en förändrad roll. Som Ashley och Tuten (2014) 

beskriver det är målgruppen inte längre mottagare av information, på sociala 

medier är de deltagare i en ständigt pågående kommunikationsprocess.   

Hur deltagandet på sociala medier tar form är avgörande för hur framgångsrik 

ett företags marknadsföring blir. Enligt Lee och Hong (2015, s. 360) är 

mängden engagemang i form av gilla-markeringar, kommentarer och delningar 

en indikation på hur lyckad marknadsföringen är. Således är företagen i högre 

utsträckning beroende av publikens deltagande vid marknadsföring på sociala 

medier, jämfört med traditionell avbrottsmarknadsföring via exempelvis radio, 

tv och tidningar. 

I dagsläget möter dock människor ett överflöd av information på internet 

(Morville & Rosenfeld, 2007), vilket inte minst kan relateras till det ständiga 

flödet på sociala medier. Eftersom publikens engagemang har betydelse för hur 

lyckad marknadsföringen blir, är det därför viktigt för företag att anpassa sitt 

innehåll till användarna och klimatet på sociala medier. Hur engagemang 

skapas på sociala medier är kopplat till forskningsområdet 

informationsarkitektur genom sambandet mellan användarens behov, 

Instagraminläggens innehåll och kontexten på Instagram. Som Morville och 

Rosenfeld (2007) skriver, handlar informationsarkitektur om att hantera 

information i digitala miljöer, där användare, innehåll och kontext bildar en 

informationsekologi. Författarna skriver också att bra informationsarkitektur 

kan öka medvetenheten kring en produkt, öka försäljning och öka lojaliteten 

för varumärket (Morville & Rosenfeld, 2007, s. 376-377), vilket vanligen 

överensstämmer med marknadsföringens mål på sociala medier.  

Vid marknadsföring på sociala medier är användare, innehåll och kontext starkt 

beroende av varandra och sambandet däremellan har betydelse för hur lyckad 

marknadsföringen blir. Som Ashley och Tuten (2014) beskriver det, bör 

informationen som användarna möter på Instagram anpassas efter Instagrams 

klimat eftersom användaren, som vi tidigare nämnt, har en deltagande roll. I 

denna uppsats kommer därför fokus vara på användarna och deras beteende 

och behov, och därmed ta reda på vad som gör att de engagerar sig i företags 

marknadsföring. Förhoppningen är att finna svar på vilket innehåll på 

nöjesparkers Instagramkonton som skapar mest engagemang och varför.  

Således kommer betydelsen av sambandet mellan användare, innehåll och 

kontext vid marknadsföring och mer specifikt hur det påverkar engagemanget 

på sociala medier att undersökas. Som Huertas och Marine-Roig (2016) 

skriver, har sociala medier blivit ett viktigt kommunikationsverktyg inom 

turistnäringen, dock är kunskapen om hur verktyget ska användas begränsad. 
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Hur det sociala mediet Instagram kan användas för att marknadsföra företag 

inom turistnäringen anses därför relevant att undersöka.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med arbetet är att undersöka hur engagemang skapas inom turistnäringen 

på Instagram. Genom att utgå från nöjesparkerna Gröna Lund, Liseberg och 

Furuvikparkens Instagramkonton, kommer olika aspekter som påverkar en 

användare i valet att engagera sig i nöjesparkernas Instagramkonton benas ut. 

Arbetet kommer även undersöka specifika bildmotiv på nöjesparkernas inlägg 

och om det är möjligt att dra en parallell mellan mängden engagemang och 

specifika motiv, i syfte att förstå vad i en bild som engagerar och därmed får ett 

högt antal gilla-markeringar. Genom att undersöka sambandet mellan hur 

engagemang skapas och användaren, innehållet och kontextens betydelse på 

Instagram är avsikten att arbetet ska resultera i kunskaper kring hur nöjesparker 

kan arbeta med plattformen, i syfte att öka engagemanget bland sina användare 

och därmed uppnå en lyckad marknadsföring.  

För att svara mot arbetets syfte har följande frågeställningar tagits fram: 

1. Vilka motiv på nöjesparkernas Instagramkonton resulterar i högst 

respektive lägst antal gilla-markeringar? 

 

2. Vilka aspekter bidrar till att motivet med högst antal gilla-markeringar 

engagerar i högre grad än motivet med lägst antal gilla-markeringar på 

nöjesparkernas Instagramkonton?  

1.4 Presentation av nöjesparkerna 

För att ta oss an forskningsproblemet inriktas undersökningen på tre företag 

inom turistnäringen, och mer specifikt nöjesparkers Instagramkonton. Med 

hänsyn till parkernas storlek, popularitet och allmänhetens kännedom har de tre 

nöjesparkerna Gröna Lund, Liseberg och Furuviksparken valts ut. Samtliga 

nöjesparker är bland de största i Sverige och besöks årligen av hundratusentals 

personer (Gröna Lund, u.å.; Liseberg, u.å.; Furuvik, u.å.).  

Gröna Lund är beläget i Stockholms innerstad och vänder sig till en bred 

målgrupp i olika åldrar (Gröna Lund, u.å.). På Instagram har parken 81 2001 

följare och inläggen fokuserar bland annat på att avspegla parken och 

informera om dess verksamhet. Grafisk formgivning blandas med fotografier. 

Liseberg är beläget i Göteborg och vänder sig till en bred målgrupp med 

karuseller anpassade för alla åldrar (Liseberg, u.å.). På Instagram har parken 63 

300 följare och uppdaterar bland annat sitt konto med händelser inifrån parken, 

bilder på Lisebergskaninerna och informerar om kommande händelser. 

Furuviksparken är beläget strax utanför Gävle och är en kombinerad djurpark 

och tivoli (Furuvik, u.å.). På Instagram har parken 10 300 följare och 

                                                 

1 Samtliga följarantal är inhämtade den 12 april 2018 
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publicerar bland annat inlägg inifrån park, camping och från olika händelser. 

Grafisk formgivning blandas med fotografier.  

1.5 Avgränsningar 

Undersökningen baserades på ett urval av nöjesparkernas Instagramkonton 

under perioden 1 juni till och med den 31 augusti 2017. Anledningen till valet 

av tidsram är att samtliga nöjesparker är öppna under sommarmånaderna vilket 

skapar en situation där innehållet uppdateras mer kontinuerligt och 

Instagraminläggen avspeglar parkerna när besöksantalet troligtvis är som 

högst. 

Arbetet avgränsades även till undersökning av nöjesparkernas Instagraminlägg, 

vilket inkluderar bild och eventuell bildtext. Betalda reklamannonser, det vill 

säga så kallade sponsrade inlägg där företagen har betalat för en plats i 

målgruppens Instagramflöden, och innehåll i Instagramstories, det vill säga 

innehåll som enbart finns kvar i 24 timmar på profilen, ingår inte i 

undersökningarna. Ytterligare en avgränsning som gjorts är att det enbart är 

Instagraminlägg innehållande bilder som undersöks i metoderna, således 

avgränsades undersökningarna från video och rörligt material. Valet 

motiverades med hänsyn till det faktum att rörligt material kan innehålla fler 

motiv, vilket gör undersökningen av mediet svårare.  

Slutligen avgränsades termen engagemang i arbetet. Inom tidigare forskning 

har begreppet tolkats olika, bland annat som antalet likes, kommentarer och 

delningar (Lee & Hong, 2016), mängden kundrespons såsom deltagare, klick, 

länkar, prenumeranter och bokmärken (Ashley & Tuten, 2014) och mer 

psykologiskt som ett kognitivt tillstånd tillsammans med en känsla av närvaro 

(Smith & Derville Gallicano, 2015). I denna uppsats avgränsades begreppet 

engagemang till antalet gilla-markeringar som företagens olika poster fått. 

Anledningen till avgränsningen är att ge arbetet ett tydligt fokus anpassat efter 

frågeställningar och syfte. Mängden gilla-markeringar är dessutom ett mätbart 

mått på engagemang.  
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2 Tidigare forskning och analysverktyg 

För att kunna besvara frågeställningarna har inledningsvis forskning kring hur 

sociala medier används i marknadsföringssammanhang studerats, tillsammans 

med sociala mediers kontext och klimat. Därefter har inriktningen på framsökt 

material avgränsats till forskning kring vad som engagerar människor på 

sociala medier och senare om det finns någon koppling till vilket typ av 

innehåll som skapar mest engagemang.  

 

För att söka fram material har databaserna Primo, Inspec, Scopus och 

Encyclopedia of social media & politics använts. För att förhålla oss 

källkritiskt har sökningarna huvudsakligen inriktats på forskningsartiklar som 

varit peer-reviewed. I vissa fall har även de framsökta artiklarnas referenslistor 

använts för att finna ytterligare källor inom relevant område. Vid framsökning 

av litteraturen har de nyckelord som varit av störst relevans för vårt 

forskningsområde konsekvent använts. Inledningsvis innefattade det dessa: 

marketing och engagement i kombination med social media och Instagram. I 

ett senare skede inkluderades begrepp som ansågs viktiga i sammanhanget, 

exempelvis: visual communication, images, social proof och storytelling i 

kombination med social media och Instagram. Eftersom sociala medier är ett 

område som är i ständig förändring, har nyare forskning prioriterats framför 

äldre forskning. 

 

Utöver framsökta forskningsartiklar har den tidigare forskningen kompletterats 

med litteratur som berör ämnet sociala medier och informationsarkitektur för 

att ge en bakgrund till problemområdet.  

 

2.1 Marknadsföring och klimatet på sociala 
medier 

Inom tidigare forskning anses sociala mediers framväxt och popularitet ha 

skapat en naturlig plats för företag att marknadsföra sig på, bland annat genom 

möjligheten att nå ut till en stor publik. Exempelvis har medlemsantalet på 

Instagram ökat sedan lanseringen 2010 och under de två första åren 

registrerade sig över 100 miljoner användare på plattformen. Antalet användare 

har sedan dess ökat kraftigt med åren (Harvey, 2014). I och med det ökade 

antalet användare skapar sociala medier unika möjligheter för företag att 

marknadsföra sig på och nå ut till en stor publik. Företag kan bland annat 

interagera med sin publik och inrätta, samt upprätthålla en 

tvåvägskommunikation (Harvey, 2014).  

 

För att företagen ska lyckas med marknadsföringen på sociala medier är det 

dock viktigt att känna till vilka förutsättningar som finns och hur mottagarna 

vill bli bemötta i den specifika kontexten. Kaplan och Haenlein (2010, s. 65) 

uttrycker i sin forskning att sociala medier handlar om deltagande och 

samarbete mellan företag och målgrupp snarare än enkelriktad marknadsföring. 

De beskriver att klimatet på sociala medier präglas av prestigelöshet där det är 



10 

 

av stor vikt att företag lyssnar på sina potentiella kunder, är ärliga, har en 

informell ton och vårdar sina relationer (ibid.). 

 

Ashley och Tuten (2014) har i sin forskning en liknande syn då de uttrycker att 

målgruppen inte är mottagare av information på sociala medier, de är deltagare 

i en ständigt pågående kommunikationsprocess. De uttrycker att den enskilda 

individen har samma möjlighet som företagen att göra sin röst hörd genom 

kommunikationsprocessen (ibid.). Dessutom beskriver Geurina och Burchbs 

(2016) i sin forskning att företag tappar sin trovärdighet på sociala medier 

samtidigt som den enskilda individens åsikter och kommentarer anses vara allt 

mer pålitliga. Denna maktfördelning skapar en situation där företag är 

beroende av användarens positiva åsikt för att uppnå en trovärdig och 

framgångsrik marknadsföring på sociala medier.  

 

En förutsättning för att lyckas med marknadsföring på sociala medier är 

därmed engagerade användare, som genom kommentarer, gilla-markeringar 

och delningar sprider marknadsföringen vidare.   

 

2.2 Engagemang på sociala medier  

Lee och Hong (2015) hävdar att det i dagsläget är svårt att mäta hur pass lyckat 

ett inlägg är på sociala medier. Dock uttrycker de att antalet gilla-markeringar, 

kommentarer och delningar avspeglar hur stor interaktion inläggen har (ibid.). 

Således finns ett samband mellan mängden engagemang och hur lyckad ett 

företags marknadsföring är på sociala medier. Men vad skapar egentligen 

engagemang? Vid granskning av tidigare forskning har orsaken till 

engagemang förklarats utifrån tre olika aspekter; socialt engagemang, 

emotionellt engagemang och visuellt engagemang.  

 

2.2.1 Socialt engagemang  

Socialt engagemang bottnar i hur människan påverkas av personer i sin 

omgivning. Dessart, Veloutsou och Morgan-Thomas (2015) uttrycker i sin 

forskning att användare inte enbart engagerar sig på sociala medier för att de 

gillar varumärket, det kan även handla om ett behov av att känna en sorts 

gemenskap med andra deltagare och på så vis uppnå ett sorts medlemskap. 

Smith och Derville Gallicano (2015) uttrycker i sin forskning att människor 

använder sociala medier för att få ett socialt erkännande från andra, vilket även 

kan ses som att användarna erkänner företagen socialt när de engagerar sig i 

deras inlägg. Författarna beskriver det sociala erkännandet som en ständigt 

pågående process av social acceptans (ibid.). Lee och Hong (2016, s. 370) 

uttrycker i sin forskning att användaren blir mer benägen att gilla ett inlägg på 

sociala medier om andra personer gillat inlägget innan. De skriver att 

användaren ser andras engagemang som en indikation på att det kan finnas ett 

personligt intresse i innehållet, vilket ökar chanserna att hen engagerar sig 

(ibid.). Således kan användare engagera sig i företags sociala medier i syfte att 

uppnå en social interaktion med andra användare, men även för att få en social 

bekräftelse av dem, alternativt bekräfta företaget.  
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Abdul och Mat (2017) undersöker i sin forskning begreppet social proof som 

också kan kopplas till det sociala engagemanget. Begreppet beskrivs som ett 

fenomen där människor tenderar att anta att andras handlingar är det rätta och 

bör följas, vilket vanligen används i e-handelssammanhang för att öka 

köpintentionen. Författarna uttrycker att våra beslut påverkas av människor 

runt om oss. Genom en experimentell studie undersökte författarna social 

proofs betydelse för köpintentionen på Instagram. Studien visade att social 

proof i form av antal följare och rekommendationer påverkade konsumenternas 

köpvilja. Därmed kunde slutsatsen dras att ett stort antal följare är effektivt ur 

marknadsföringssynpunkt (ibid.). Dock visar Huertas och Marine-Roigs (2016) 

studie att högre antal följare genererar lägre procent engagemang, vilket tyder 

på att det är viktigt att företaget jobbar på att underhålla sina gamla följare 

samtidigt som de växer och får fler följare. 

 

Även hur väl konsumenterna kan identifiera sig med varumärket har betydelse 

för hur mycket de engagerar sig i företagets sociala medier, vilket enligt Tuškej 

och Podnar (2018) kan grunda sig i social identitetsteori. Författarna förklarar 

att människors strävan efter att upprätthålla en positiv självbild, genom att 

försöka tillhöra grupper med egenskaper de gillar, har en betydelse för hur 

människor engagerar sig i företag på sociala medier (ibid.). Om företag 

kommunicerar sin värdegrund kan det därmed ha en påverkan på det sociala 

engagemanget, eftersom människor tenderar att engagera sig i det som 

överensstämmer med den egna självbilden.  

 

2.2.2 Emotionellt engagemang  

Det emotionella engagemanget handlar om att få användaren att skapa en 

känslomässig koppling till varumärket, vilket gör användaren mer benägen att 

engagera sig i företagets sociala medier (Yu & Chang, 2013, s. 371). Lee och 

Hong (2015) kommer i sin studie fram till att det finns ett samband mellan att 

engagera sig i en produkt och att faktiskt köpa den, där mottagaren är mer 

benägen att köpa produkten om hen engagerar sig i informationen om den.  

 

Ett effektivt sätt för företag att skapa emotionellt engagemang är genom 

storytelling. Storytelling innebär att någon berättar en historia och någon annan 

lyssnar, vilket är en vanlig marknadsföringsmetod (Pera & Vigilia, 2016, s. 

1143-1144). På sociala medier handlar storytelling främst om att företag skapar 

historier kopplade till varumärket i syfte att få publiken att lyssna och uppleva 

känslor (ibid.). Pera och Vigilia (2016) undersökte i sin forskning storytellings 

egenskaper genom 12 djupintervjuer baserade på en Youtubevideo, och kom 

fram till att storytelling är starkt kopplat till emotionellt engagemang. Genom 

att berätta en historia som användaren kan relatera till, frambringas ett 

emotionellt engagemang för innehållet. Resultatet av engagemanget är att 

mottagaren får en positiv bild av varumärket och blir mer benägen att engagera 

sig (ibid.). Även Lund, Cohen och Scarles (2017) tar i sin studie upp 

storytelling som en viktig del i varumärkesbyggandet på sociala medier. 

Författarna uttrycker att de flesta som delar med sig av innehåll använder sig 

av storytelling, där bra storytelling kan sprida sig till många människor och ha 

stor påverkan på människor, vilket i sin tur har en påverkan på människors 

tolkningar och köpbeteende (ibid.).  
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Även Ashley och Tuten (2014) beskriver att engagemang kan skapas genom att 

anspela på emotionella beröringspunkter som sedan associeras med 

varumärket. Genom en innehållsanalys av tio företag som prisats för sina 

sociala medier kommer de fram till att sådana beröringspunkter är tankar, 

känslor, uppfattningar, bilder och erfarenheter (Ashley & Tuten, 2010, s. 15).  

 

Slutligen uttrycker Spielmann (2014) i sin forskning att humor är en effektiv 

metod för att skapa lyckad marknadsföring. Då humor har en tendens att bidra 

med överraskning och fångar mottagarens uppmärksamhet (ibid.), skapas 

förutsättningar för användaren att stanna upp och uppmärksamma budskapet. 

Genom att anspela på enklare humor utan underbyggd sarkasm och svårtolkade 

berättelser kan användarens känslor väckas, vilket kan leda till att emotionellt 

engagemang uppnås.  

 

2.2.3 Visuellt engagemang  

Det visuella engagemanget handlar om att användaren engagerar sig för att hen 

tycker att innehållet är estetiskt tilltalande. Fördelarna med visuellt innehåll har 

också sin grund i människans sätt att tolka och dela information, som Manic 

(2015) skriver är det lättare för människan att ta till sig visuellt innehåll, vilket 

enligt författaren beror på att visuellt innehåll är lättare att uppmärksamma och 

minnas. Det är också lättare att förstå, då det till större del är oberoende av 

språklig- och kulturell bakgrund jämfört med text (ibid.). Visuellt innehåll i 

sociala medier ökar alltmer (Russmann & Svensson, 2016), vilket möjligen kan 

bero på att visuellt innehåll engagerar mer jämfört med text på sociala medier. 

Fördelarna med visuellt innehåll diskuteras i flera forskningsartiklar; Vraga, 

Bode och Troller-Renfree (2016), kom genom en eye-tracking metod fram till 

att inlägg på Facebook innehållande bilder eller länkar fick mer 

uppmärksamhet än inlägg som enbart innehöll text. Även Lee och Park (2017) 

kom i sin studie fram till att bilder som innehöll text skapade mindre 

engagemang jämfört med bilder utan text. Att bilden är visuellt tilltalande är 

också en aspekt som bidrar till positiva attityder bland kunder (Mohamed, 

2017).  

 

2.3 Motiv som skapar engagemang 

Utöver att visuellt innehåll har många fördelar jämfört med text (Vraga, Bode 

och Troller-Renfree, 2016; Lee & Park, 2017) har även specifika typer av 

bilder och motiv visat sig vara mer framgångsrika än andra i syfte att skapa 

engagemang (Huertas & Marine-Roig, 2016; Lee & Park, 2017; Bakhshi, 

Shamma & Gilbert, 2014). 

 

Några tidigare studier pekar på att innehåll som ger användaren en bild av 

verkligheten skapar mest engagemang. Huertas och Marine-Roig (2016) 

undersöker i sin studie vilken typ av innehåll som skapar mest interaktivt 

engagemang på Facebook, där undersökningen inriktades på spanska 

destinationer. Undersökningen visade att motiv som var karaktäristiska och 

typiska för den specifika destinationen skapade mest reaktioner. Författarna 



13 

 

rekommenderar således turistresemål att inte använda sig av allmänna bilder, 

utan i större utsträckning använda sig av bilder som är typiska för det specifika 

resmålet (ibid.). Även Lee och Parks (2017) studie om motiv på sociala medier 

visade på liknande resultat för kändisbilder. Genom undersökningen kom 

författarna fram till att kändisarnas egna bilder genererade mer gilla-

markeringar än bilder tagna av professionella fotografer. Att användarna av 

sociala medier föredrar innehåll som speglar verkligheten styrks ytterligare i en 

studie av Geurin, Lauren och Burch (2017). Författarna undersökte i vilken 

utsträckning sex olika löpmärken på Instagram använde sig av 

användargenererat innehåll och hur innehållet påverkade engagemanget bland 

följarna. Författarna kunde dra slutsatsen att användargenererat innehåll skapar 

mer engagemang än innehåll skapat av företagen själva, eftersom att 

marknadsföringen då känns mer äkta.  

 

Tidigare forskning pekar även på att specifika motiv skapar mer engagemang 

än andra. Bland annat har ansikten visat sig vara ett effektivt motiv i 

kommunikationen på sociala medier (Bakhshi, Shamma & Gilbert, 2014). 

Författarna genomförde en studie av en miljon foton och kunde därefter dra 

slutsatsen att antal likes ökade med 38 % om det förekom ansikten i fotot. 

Även Mohamed (2017) undersökte bildmotivens betydelse i sin undersökning 

om marknadsföring på sociala medier. Författaren kunde dra slutsatsen att 

produktbilder i form av visuellt attraherande produktarrangemang, var det som 

skapade störst intresse bland konsumenterna, jämfört med andra typer av bilder 

så som modell-, landskaps-, eller produktbilder. Ytterligare en aspekt som har 

visat sig ha betydelse för graden av engagemang i digitala sammanhang är 

bilders färgkomposition (Jalali & Papatla, 2016). Författarna kom i sin studie 

fram till att bilder innehållande högre andel grönt och mindre andel rött och 

cyan skapar mest engagemang i form av klickfrekvens. 

  

Därigenom kan slutsatsen dras att även visuell kommunikation är en viktig 

komponent för lyckad marknadsföring via sociala medier, där estetik, bild- och 

färgkomposition samt motiv spelar en betydande roll för graden av 

engagemang. 

 

2.4 Sammanfattning och analysverktyg 

Sammanfattningsvis visade tidigare forskning att det finns flera orsaker till att 

människor engagerar sig i företags sociala medier. Delvis beror det på 

möjligheten till en tvåvägskommunikation mellan företag och målgrupp, där 

snabba svar, feedback och information kan utväxlas (Harvey, 2014). Delvis för 

att mottagaren helt enkelt har ett intresse för företaget (ibid.). Ytterligare tre 

olika orsaker till engagemang har framhävts, socialt engagemang, emotionellt 

engagemang och visuellt engagemang, som alla sägs påverka användaren till 

att engagera sig i innehållet hen möter på sociala medier. Utöver olika aspekter 

och teorier om vad som engagerar användare har specifika motiv som 

engagerar framhävts inom den tidigare forskningen. Hur engagemang kan 

undersökas och motivens betydelse i sammanhanget, användes som inspiration 

för att besvara våra frågeställningar.  
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För att besvara vår första frågeställning; Vilka motiv på nöjesparkernas 

Instagramkonton resulterar i högst respektive lägst antal gilla-markeringar? 

har inspiration inhämtats från en tidigare studie där olika motivs betydelse för 

engagemang undersökts (Geurin, Lauren & Burch, 2017). För att besvara vår 

andra frågeställning; Vilka aspekter bidrar till att motivet med högst antal 

gilla-markeringar engagerar i högre grad än motivet med lägst antal gilla-

markeringar på nöjesparkernas Instagramkonton? har ett analysverktyg 

utvecklats utifrån tidigare forskning, teorier och centrala begrepp. Då 

undersökningen var inriktad på vad som får människor att engagera sig har 

emotionellt engagemang, socialt engagemang och visuellt engagemang varit 

centrala utgångspunkter i verktyget. 

 

Analysverktyget användes för att koppla resultaten från studiens utvalda 

metoder till tidigare kända perspektiv av engagemang samt för att förstå 

samspelet mellan användare, innehåll och kontext. Syftet med analysverktyget 

var att därigenom kunna dra slutsatser kring varför användare engagerar sig i 

företags Instagramkonton och vilka perspektiv som är mest respektive minst 

framgångsrika inom vår studie. Olika aspekter inom engagemang har delats 

upp och kategoriserats för att vid analys kunna kopplas till olika typer av 

engagemang, vilket visas i figur 2.4. Bakgrunden till uppdelningen beskrivs 

nedan. 

 

Kontext, innehåll och användare 

De olika engagemangskategorierna som presenteras i analysverktyget omges 

av de förutsättningar som råder på Instagram, och som företaget arbetar inom. 

Förutsättningarna är delvis den kontext eller det klimat som marknadsföringen 

tar plats i på Instagram och som företaget bör arbeta efter att följa. Genom den 

tidigare forskningen vet vi att kontexten bör präglas av en 

tvåvägskommunikation mellan användare och företag (Harvey, 2014) som bör 

bygga på deltagande och samarbete (Kaplan & Haenlein, 2010, s. 65) och av 

prestigelöshet med en informell och vårdande ton (ibid.). I studien betraktas 

även begreppet kontext som den förväntade kommunikationen från en 

nöjespark och det sammanhang nöjesparkernas Instagramkonto därmed tar 

plats i. Innehållet är i sammanhanget de Instagraminlägg som nöjesparkerna 

publicerar på sina Instagramkonton. För att användaren ska uppskatta och gilla 

inläggen, måste företaget skapa innehåll som leder till att användaren vill 

engagera sig. För att locka användarna till engagemang har tre olika 

engagemangskategorier visat sig vara centrala inom den tidigare forskningen. 

 

Emotionellt engagemang  

Det finns flera anledningar till att en användare engagerar sig emotionellt i ett 

företags inlägg. För det första används storytelling som i kontexten syftar på att 

företaget berättar en historia som mottagaren kopplar till sitt eget liv och 

känslor, vilket frambringar en emotionell aspekt som leder till engagemang 

(Pera & Vigilia, 2016). På samma vis kan en mottagare koppla inlägg till sin 

egen erfarenhet och gamla minnen som frambringar emotionella känslor (ibid.) 

vilket enligt forskningen ses som en drivkraft till att engagera sig. Slutligen är 

humor en aspekt som kan fånga användarens uppmärksamhet genom att skapa 

överraskning (Spielmann, 2014), vilket kan leda till engagemang om 

användaren uppskattar humorn.  
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Socialt engagemang  

Det sociala engagemanget bottnar i hur användaren styrs av andra användare. 

En anledning till att användare engagerar sig socialt kan delvis vara viljan att 

tillhöra en gemenskap vilket gör att användaren engagerar sig i syfte att 

kommunicera med eller tillhöra en specifik grupp (Dessart et al., 2015, s. 39). 

Smith och Derville Gallicano (2015, s. 88) framhäver det sociala erkännandet 

som ett motiv till engagemang, det vill säga att användaren erkänner företaget 

socialt genom att gilla företagets inlägg. Om företaget kommunicerar sin 

värdegrund, kan även det påverka användaren att engagera sig genom socialt 

engagemang, eftersom människor har en benägenhet att engagera sig i det som 

överensstämmer med den egna självbilden (Tuškej & Podnar, 2018). Slutligen 

kan användaren gilla ett inlägg på grund av grupptryck i den bemärkelsen att 

användaren engagerar sig i inlägget då bekanta gillat inlägget innan vilket gör 

hen mer benägen att engagera sig (Lee & Hong, 2016, s. 370).  

 

Visuellt engagemang  

Även det visuella engagemanget uppmärksammas inom analysverktyget. Inom 

området engagerar sig användaren om hen finner innehållet estetiskt tilltalande 

vilket kan uppnås via flera aspekter såsom estetik, bild- och färgkomposition, 

layout samt motiv. Även innehåll som avspeglar verkligheten har visat sig 

skapa engagemang, då användarna vill se bilder som är typiska för den 

specifika platsen (Huertas & Marine-Roig, 2016). 

 

Analysverktyget  

Utifrån ovanstående aspekter skapades ett analysverktyg, som kan ses i figur 

2.4. Verktyget visualiserar sambandet mellan kontext, innehåll, användare och 

vad som skapar engagemang.   

 

  

Figur 2.4 Visualisering av analysverktyg 
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3 Metoder 

Då forskningsproblemet är komplext och berör många aspekter, användes en 

kvantitativ metod i kombination med en kvalitativ metod i syfte att besvara 

frågeställningarna. Därmed undersöktes problemet från flera perspektiv, vilket 

enligt Preece, Rogers och Sharp (2015, s. 290) är en fördel. Även Denscombe 

(2016, s. 213) skriver att en metodkombination kan bidra till en mer komplett 

bild av problemet om metoderna används i syfte att komplettera varandra, 

vilket var avsikten i denna uppsats.  

 

Den kvantitativa metoden syftade till att besvara frågeställningen: Vilka motiv 

på nöjesparkernas Instagramkonton resulterar i högst respektive lägst antal 

gilla-markeringar? och bestod av en innehållsanalys. Undersökningen utfördes 

inledningsvis och låg sedan till grund för den kvalitativa undersökningen. Den 

kvalitativa undersökningen syftade till att besvara den andra frågeställningen: 

Vilka aspekter bidrar till att motivet med högst antal gilla-markeringar 

engagerar i högre grad än motivet med lägst antal gilla-markeringar på 

nöjesparkernas Instagramkonton? och genomfördes i form av 

semistrukturerade intervjuer. Båda undersökningarna bidrog därmed till data 

kring vad som skapar engagemang på nöjesparkers Instagramkonton men sett 

från olika perspektiv. Således besvarar den första undersökningen vilket motiv 

som engagerar och den andra undersökningen besvarar varför människor 

engagerar sig i det specifika motivet. Syftet är därigenom att se vilka aspekter 

som påverkar användaren till engagemang kopplat till specifikt innehåll. 

Undersökningarna har likartad vikt, där insamlad data från båda 

undersökningarna har lika stor betydelse för det slutliga resultatet. 

 

Eftersom urvalet av Instagraminlägg baserats på samtliga inlägg som innehåller 

bilder mellan tidsperioden 1 juni - 31 augusti 2017, kan resultatet generaliseras 

till nöjesparkers Instagramkonton under sommarmånaderna. Förhoppningen är 

därmed att resultaten ska bidra till en ökad kunskap kring hur engagemang 

skapas inom den specifika marknadsföringskontexten under den period som 

intresset för nöjesparker troligen är som störst. 

 

3.1 Kvantitativ metod – innehållsanalys 

3.1.1 Val av metod 

För att besvara frågeställningen: Vilka motiv på nöjesparkernas 

Instagramkonton resulterar i högst respektive lägst antal gilla-markeringar? 

behövdes svar kring vilka olika motiv nöjesparkernas Instagraminlägg 

innehåller, samt hur mycket gilla-markeringar de olika motiven har fått av 

Instagramanvändarna. Således behövdes en metod som kunde strukturera upp 

stora mängder data i syfte att finna mönster, vilket Denscombe (2016, s. 392-

393) uttrycker att metoden innehållsanalys gör. Innehållsanalysen syftar till att 

utvinna mönster och få en mer verklighetsbaserad bild av ett 

forskningsproblem jämfört med den allmänna uppfattningen (Lee Abbott & 

Mckinney, 2013, s. 316-317) och kan användas på såväl bild som text i syfte 
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att kvantifiera innehållet och studera utvalda mål (Denscombe, 2016, s. 392). 

Således var metoden ett bra val i syfte att finna svar på frågeställningen.  

 

Innehållsanalysens mål bestäms i förväg och kan bestå av olika kategorier eller 

nyckelord som forskaren söker efter i innehållet, i syfte att få fram konkreta 

resultat från materialet (Bryman, 2011, s. 281). För att svara mot 

frågeställningen som tagits fram användes innehållsanalysen för att studera 

bilder i Instagraminlägg på de tre utvalda nöjesparkernas Instagramkonton. Det 

mål som låg till grund för metoden var att påvisa vilka motiv i bilderna som 

fick mest respektive minst antal gilla-markeringar. 

 

Innehållsanalysens svaghet ligger i det faktum att delar av bilderna lyfts ur dess 

ursprungliga kontext (Denscombe, 2016, s. 392). Urskiljningen kan leda till 

svårigheter i att se helheten och således nå underförstådda meningar och 

aspekter (ibid.). I denna uppsats undersöktes enbart motiven som orsaker till att 

en användare gillade en bild, vilket kan anses vara aningen missvisande. Det 

finns en stor möjlighet att andra faktorer än enbart bildernas motiv ledde till att 

användare engagerade sig i inlägget. Med utgångspunkt i bristen togs således 

det motiv som uppnådde högst respektive minst antal gilla-markeringar med till 

den andra metoden, semistrukturerade intervjuer, i syfte att få en förståelse för 

motivens framgång kopplat till olika aspekter av engagemang.  

 

3.1.2 Urval och material 

Undersökningspopulationen utgörs av samtliga människor, händelser eller 

saker som är relevanta att studera i undersökningen (Denscombe, 2016, s. 46). 

De blir således grunden för ett eventuellt urval och därmed den urvalsram som 

arbetet utgår ifrån (Denscombe, 2016, s. 65). Då metoden syftar till att 

undersöka: Vilka motiv på nöjesparkernas Instagramkonton resulterar i högst 

respektive lägst antal gilla-markeringar? består undersökningspopulationen av 

nöjesparkernas Instagramkonton och mer precist samtliga Instagraminlägg som 

publicerats. Gröna Lunds Instagramkonto består den 12 april 2018 av 2230 

inlägg, Furuviksparkens Instagramkonto av 773 inlägg och Lisebergs 

Instagramkonto av 1522 inlägg, vilket ger en urvalspopulation på totalt 4525 

inlägg.  

 

Lee Abbott och Mckinney (2013, s. 318) uttrycker att det är av vikt att skapa 

ett så precist och snävt urval som möjligt i syfte att få en fullständig och rik 

innehållsanalys. Således genomfördes ett subjektivt urval från 

undersökningspopulationen. Ett subjektivt urval utgår från huvudprincipen att 

bäst resultat ges om urvalet handplockas genom tidigare kända faktorer 

(Denscombe, 2016, s. 74). Sådana faktorer kan exempelvis vara att urvalet har 

en större relevans för det forskningsproblem eller den teori som ska 

undersökas, eller att urvalet har erfarenhet och priviligierad kunskap i ämnet 

(ibid.). Således skapades ett urval av nöjesparkenas inlägg under 

sommarmånaderna, mer specifikt mellan datumen 1 juni till och med den 31 

augusti 2017. Urvalet grundades i det faktum att tidsperioden skildrar parkerna 

när de troligen har som mest besökare, eftersom det vanligen är en 

sommaraktivitet, vilket förmodligen bidrar till ett mer rättvist resultat. Inlägg 

inom tidsperioden som innehöll video valdes bort eftersom undersökningen 
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avgränsas från video och rörlig bild. Således skapades ett urval på 212 inlägg, 

46 inlägg från Gröna Lunds Instagramkonto, 78 inlägg från Furuviksparkens 

Instagramkonto och 88 inlägg från Lisebergs Instagramkonto.  

 

3.1.3 Utveckling av datainsamlingsinstrument 

När urvalet var skapat var det av vikt att veta vilka mål som skulle studeras i de 

212 bilderna för att sedan skapa ett observationsschema att logga dessa i 

(Bryman, 2011, s. 281). Således analyserades målen med innehållsanalysen i 

syfte att skapa konkreta kategorier till observationsschemat, något som är av 

vikt för att kunna genomföra en lyckad innehållsanalys (Denscombe, 2016; Lee 

Abbott & Mckinney, 2013; Bryman, 2011). Då målet med analysen var att 

studera vilka motiv som fått mest respektive minst antal gilla-markeringar var 

det dessa två aspekter som kategoriserades, vilka förklaras här nedan.  

 

Den första kategorin innebar att logga mängden gilla-markeringar. Då 

nöjesparkerna har olika stora följarskaror skulle det ha blivit aningen 

missvisande att enbart redogöra för antalet gilla-markeringar, då engagemanget 

skiljer sig åt mellan de utvalda Instagramkontona. Dessutom tolkades samtliga 

212 inlägg tillsammans när data avkodades, vilket gjorde att ett annat mått 

behövde användas. Således räknades en procentuell mängd gilla-markeringar 

ut genom att dela det specifika inläggets antal gilla-markeringar på 

Instagramkontots antal följare. Med avseende på uträkningen loggades 

mängden gilla-markeringar för respektive inlägg i procent i 

observationsschemat. Angiven procent avspeglade därmed hur många följare 

som gillat ett specifikt inlägg av företagets totala följarskara. En potentiell risk 

med att använda måttet är att det finns en möjlighet att inte alla följare sett 

inlägget i sitt Instagramflöde med avseende på Instagrams algoritmer, och 

därmed inte fått valet att gilla inlägget eller inte. Problemet medför att det 

procentuella engagemanget som loggats kan vara aningen lågt i jämförelse med 

om samtliga följare hade haft möjlighet att se inlägget. Dessutom finns det en 

möjlighet att användare som inte följer företagets Instagramkonto gillar ett 

inlägg. Fördelarna med måttet är att det blir möjligt att jämföra 

Instagramkonton med såväl många som få antal följare. Dessutom omfattas 

samtliga inlägg av samma algoritmer och har därmed identiska möjligheter att 

visas i följarnas Instagramflöde, vilket ändå gör måttet rättvisande. Således 

valdes måttet med avseende på utformningen av innehållsanalysen. 

 

Den andra kategorin innefattade att logga motivet på bilden i inlägget. Genom 

en grundlig analys av de tre nöjesparkernas Instagramkonton hittades tio olika 

motiv som förekom i Instagramkontona. Dessa beskrivs enligt följande: 

 

 Kändis - En bild på en kändis, antingen på besök i parken eller 

bestående av ett porträtt eller närbild, även närbild på scen. 

 Åk- och badattraktion - En bild på en karusell eller badattraktion, 

antingen med eller utan besökare på bilden. 

 Besökare - Person som är eller ska på besök i parken (badar eller åker 

ej karuseller). 
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 Områdesbild från parken och tillhörande område - Bilder på 

byggnader, restauranger, camping och områden i parken (ej attraktioner 

eller bad i bild). 

 Bearbetad bild - Bild eller bilder som på något sätt blivit grafiskt 

bearbetade exempelvis som ett kollage, text på bild eller text som bild 

(ej filter). 

 Ät- och drickbart - Mat, dryck, fika och godis. 

 Medarbetare - En person som jobbar i parken och bär eventuell 

arbetsuniform. 

 Evenemang - Publikhav, tillställningar, scenbilder med eller utan 

kändis. Kan även vara evenemang kopplade till olika företag eller 

händelser. 

 Djur - Alla djur - såväl husdjur som vilda djur. 

 Varumärke - Ett motiv som tydligt symboliserar företagets varumärke, 

logotype, grafiska profil eller liknande. 

 

Varje bild kunde tilldelas ett motiv i innehållsanalysen, varvid det motiv som 

stod i centrum valdes. Om inlägget innehöll mer än en bild analyserades den 

första bilden i följden eftersom det är den bilden som först möter användaren. 

 

När kategorierna klargjorts skapades ett observationsschema för varje 

nöjespark som användes för att logga och analysera bilderna (Se bilaga A). 

Respektive park analyserades på ett separat observationsschema i syfte att 

enklare hitta det inlägg siffran i schemat avsåg. Trots detta analyserades 

samtliga parkers data tillsammans i ett senare skede, för att ta fram resultaten. 

 

3.1.4 Tillvägagångssätt 

Innehållsanalysen som metod måste präglas av objektivitet och systematik 

(Bryman, 2011, s. 281). Med objektivitet menas att det måste finnas tydliga 

riktlinjer för hur råmaterialet ska kategoriseras och analyseras för att undvika 

personliga värderingar och åsikter i resultaten (ibid.). Även Lee Abbott och 

Mckinney (2013, s. 322) uttrycker att objektivitet är en svårighet med 

innehållsanalyser då det är forskarens uppfattning av artefakterna som loggas, 

vilket kan vara ett tillförlitningsproblem med metoden. För att arbeta med 

problemet analyserades samtliga bilder av två personer i syfte att få ett 

rättvisande och objektivt resultat. I de fall olika motiv valdes diskuterades 

motiven för att få en enad uppfattning av det. Med systematik menas att på ett 

konsekvent sätt tolka råmaterialet på samma sätt genom hela urvalet för att 

logga alla bilder på samma premisser (Bryman, 2011, s. 281). Genom att skapa 

tydliga restriktioner och beskrivningar av respektive motiv (Se kapitel 3.1.3 - 

Utveckling av datainsamlingsinstrument) genomfördes innehållsanalysen på ett 

systematiskt sätt när materialet loggades och avkodades.  

 

När observationsschemat skapats och tydliga riktlinjer angående objektivitet 

och systematik formats, genomfördes innehållsanalysen. Samtliga 212 inlägg 

studerades separat i syfte att först kategorisera motivet, sedan räknades 

mängden gilla-markeringar ut i procent för varje inlägg. Uppgifterna 

registrerades sedan i respektive nöjesparks observationsschema, vilka slutligen 
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tillsammans innehöll uppgifter om 212 inlägg vad gäller vilken motivkategori 

respektive bild tillhörde och hur många gilla-markeringar procentuellt 

respektive bild fått. Analysen genomfördes separat av båda författarna, varför 

en jämförelse sedan skedde mellan resultaten. I ett fåtal fall hade inläggen 

kategoriserats olika vad gäller vilken motivkategori de tillhörde, varför en 

diskussion kring dessa inlägg fördes för att få ett rättvist och enhetligt resultat.   

3.1.5 Bearbetning och analys av data 

Efter att samtliga inläggs bildmotiv och procentuella antal gilla-markeringar 

loggats, analyserades materialet vidare i syfte att få fram konkreta resultat. 

Bearbetningen genomförs genom att räkna förekomsten av den specifika 

kategorin (Denscombe, 2016, s. 392) eller i fallet med vår innehållsanalys, 

förekomsten av respektive motiv i förhållande till den procentuella mängden 

gilla-markeringar.  

 

Således skapades ytterligare en kalkyl, vilken innehöll en tabell med samtliga 

tio motivkategorier som rubriker. Posterna i respektive observationsschema 

flyttades därmed över till denna kalkyl, genom att varje inläggs procentuella 

gilla-markering sorterades in under den motivkategori inlägget tillhörde. 

Slutligen innehöll därmed kalkylen samtliga 212 inläggs procentuella gilla-

markeringar insorterade under respektive motivkategori, vilket kan ses i figur 

3.1.5. Eftersom varje motivkategori således innehöll en spalt av samtliga inlägg 

som enligt analys tillhörde kategorin var det möjligt att räkna ut ett medelvärde 

för respektive motivkategori, vilket skapade resultaten. Därmed är resultaten 

baserade på alla tre nöjesparkernas Instagraminlägg, då uppgifterna loggades i 

samma kalkyl oberoende av vilken nöjespark de tillhörde. 

 

 
 

 

 

Figur 3.1.5 Kalkyl: Kalkyl över respektive inläggs gilla-markeringar i 

procent. Varje siffra representerar ett inlägg som analyserats i 

innehållsanalysen. 



21 

 

Eftersom de olika värdena, det vill säga mängden gilla-markeringar de olika  

inläggen fått, ofta har stor variation, valdes ett aritmetiskt medelvärde. Som 

Denscombe (Denscombe, 2016, s. 354) skriver tar medelvärdet hänsyn till 

extrema värden, vilket ansågs viktigt i denna studie. Extremvärdena 

representerar de inlägg som uppskattades extra mycket, alternativt mindre än 

övriga inlägg och det ansågs vara värdefullt för denna studie att detta 

avspeglades i resultaten. Resultatet från innehållsanalysen, och därmed 

respektive motivkategoris medelvärde och hur detta har räknats ut, kan ses i 

figur 3.1.5. 

 

Slutligen räknades standardavvikelsen ut i syfte att förstå spridningen av data i 

studien (Denscombe, 2016, s. 359). Metoden används för att förstå hur långt 

värdena varierar genomsnittligt från medelvärdet (ibid). Som Denscombe 

(2016, s. 359) skriver så visar en större spridning av data en större 

standardavvikelse. 

 

3.1.6 Etiska överväganden 

För att förhålla oss etiskt till berörda parter genomfördes ett antal 

överväganden. För det första hölls en diskussion gällande möjligheten att 

informera nöjesparkerna om att en innehållsanalys skulle ske på deras 

Instagramkonton. Enligt Preece et al (2015, s. 339) är det nödvändigt att 

informera berörda parter om att undersökningen görs om personlig information 

samlas in. Med personlig information åsyftas exempelvis personuppgifter, som 

dessutom kan vara olagliga att lagra. Nackdelen med att informera om att 

undersökningen ska genomföras är att berörda parter kan ändra sitt beteende, 

eller i detta fall sitt Instagramkonto (ibid.).  

 

Det som talade för att informera företagen om undersökningen var att de 

förmodligen inte skulle ändra sitt flöde då inläggen troligtvis redan var 

genomtänkta och granskade innan publicering.  

 

Det som talade emot att informera företagen var att inga privatpersoner 

berördes av undersökningen. Om uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare 

figurerar bör de informeras om hur uppgifterna de lämnar ska hanteras och 

vilka villkor som gäller för deras deltagande (Vetenskapsrådet, u.å., s. 7), dock 

förekom inga personliga uppgifter eller privata deltagare. Dessutom är det ett 

faktum att företagens Instagramkonton är offentliga och har skapats i syfte att 

spridas och marknadsföras, vilket gör att alla har tillgång till dem utan att få ett 

godkännande. Sammantaget bedömdes det därför inte nödvändigt att informera 

företagen om att undersökningen genomfördes. 

 

Det andra övervägandet som gjordes var hur lagring och hantering av de 

Instagraminlägg som används i innehållsanalysen borde genomföras för att inte 

bryta mot lagen eller göra etiska övertramp. Den 25 maj 2018 träder 

dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft och tar över den tidigare 

personuppgiftslagen (PuL) (Datainspektionen, u.å.) vilket gjorde båda lagarna 

aktuella för forskningen. Lagarna beskriver hur hantering och lagring av 

personuppgifter får gå till (ibid.). Personuppgiftslagen blev aktuell för att lagra 

Instagraminlägg under innehållsanalysen. Dataskyddsförordningen blev aktuell 
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för att lagra eventuella Instagraminlägg i uppsatsen, som kommer omfattas av 

lagen den dagen uppsatsen publiceras.  

 

För det första behövdes ett tydligt förhållningssätt till hur Instagraminlägg får 

lagras när innehållsanalysen genomförs, vilket bör ske i förhållande till 

personuppgiftslagen som är gällande under datumen för innehållsanalysen. Då 

två personer genomförde innehållsanalysen var det av stor vikt att ett tydligt 

system utarbetades där ett inlägg med enkelhet kunde kopplas till en siffra i 

kalkylen. Dock uttrycks det i personuppgiftslagen att fotografier kan räknas 

som personuppgifter om de består av “information som direkt eller indirekt kan 

hänföras till en fysisk person som är i livet” (Personuppgiftslag, SFS 1998:204, 

3§). För att undvika eventuella problem med att lagra personuppgifter 

utvecklades ett diagram som med hjälp av datum och antal gilla-markeringar 

kopplade en specifik siffra i observationsschemat till ett specifikt inlägg. 

Således lagrades inga personuppgifter i form av bilder från företagens 

Instagramkonton.  

 

För det andra behövdes ett tydligt förhållningssätt till hur lagring av 

Instagraminlägg fick genomföras i uppsatsen i det fall hänvisning till ett 

specifikt inlägg skedde. Då uppsatsen publiceras efter den 25 maj 2018 

kommer den omfattas av dataskyddsförordningen, vilket gör att lagring av 

inlägg bör ske i enlighet med lagen. Enligt dataskyddsförordningen behövs en 

laglig grund för att få behandla personuppgifter (Datainspektionen, u.å.), vilket 

bland annat kan vara samtycke eller att uppgifterna “måste behandlas för att 

skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller 

annan fysisk person” (Datainspektionen, u.å.). Med behandling menas bland 

annat att samla in, organisera, strukturera, lagra och använda uppgifter (ibid.). 

Med personuppgifter menas “varje upplysning som avser en identifierad eller 

identifierbar fysisk person, varvid en identifierbar fysisk person är en person 

som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en 

identifierare” (Datainspektionen, u.å.). Således kan fotografier inrymmas i 

begreppet personuppgifter om de går att knyta till en identifierbar fysisk 

person, vilket gjorde att inläggen inte fick lagras om inte samtycke från 

personen gavs. Då det inte fanns någon möjlighet att få samtycke från samtliga 

personer som figurerade på fotografierna har inga Instagraminlägg lagrats. För 

att kompensera för bristen på bilder, beskrevs bilderna med ord på de ställen 

där det var nödvändigt.  

 

3.2 Kvalitativ metod - semistrukturerade 
intervjuer 

3.2.1 Val av metod 

Eftersom det övergripande syftet med denna uppsats var att undersöka vad som 

skapar engagemang på nöjesparkers Instagramkonton, behövdes även 

information om vilka aspekter som påverkar människor till att engagera sig. Av 

den anledningen valdes semistrukturerade intervjuer som metod. Målet med 

undersökningen var således att, utifrån innehållsanalysens resultat, finna svar 

på varför eller varför inte användare engagerar sig i en viss sorts innehåll och 
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därmed kunna besvara frågeställningen: Vilka aspekter bidrar till att motivet 

med högst antal gilla-markeringar engagerar i högre grad än motivet med 

lägst antal gilla-markeringar på nöjesparkernas Instagramkonton?  

 

Denscombe (2016, s. 265) skriver att semistrukturerade intervjuer är ett bra val 

när attityder ska undersökas i detalj, vilket motiverade till vald metod. Vid 

semistrukturerade intervjuer kan även följdfrågor ställas (Preece et al., 2015, s. 

295), vilket ansågs vara ytterligare en fördel med metoden eftersom det 

möjliggör inhämtande av mer specifika svar.  

 

3.2.2 Urval och material 

Genom ett målinriktat urval valdes fyra respondenter ut för intervju. Vid ett 

målinriktat urval väljs respondenterna ut beroende på deras relevans för 

problemformuleringen (Bryman, 2011, s. 434). Författaren skriver att urvalet 

då baseras på kriterier som är uppsatta för att kunna besvara forskningsfrågorna 

(Bryman, 2011, s. 350). För att få en så rättvis bild av forskningsproblemet 

som möjligt låg därför följande kriterier till grund för urvalet: Personen skulle 

vara en aktiv Instagramanvändare, personen skulle följa minst ett av de tre 

nöjesparkernas Instagramkonton och ha besökt någon av nöjesparkerna fysiskt. 

Ytterligare ett krav var att personen skulle kunna intervjuas ansikte mot 

ansikte. Denscombe (2016, s. 273-274) uttrycker att det är en fördel att 

intervjua respondenter ansikte mot ansikte eftersom intervjuaren då kan 

uppmärksamma icke verbal kommunikation och leva sig in i samtalet på ett 

djupare känslomässigt plan, vilket ansågs vara passande med tanke på studiens 

syfte.  

 

Angivna kriterier låg sedan till grund för vilka som fick förfrågan om att delta i 

studien. Instagramanvändare som sågs följa minst ett av de aktuella 

nöjesparkernas konton, vilka vi redan hade personlig kontakt med och som 

befann sig inom geografiskt lämpligt område, informerades om 

undersökningen via personligt meddelande på Instagram med förfrågan om de 

hade besökt någon av nöjesparkerna fysiskt och om de ville delta i 

undersökningen. Samtliga besvarade att de hade besökt någon av nöjesparkerna 

och ställde sig positiva till att delta i en intervju. Bryman (2011, s. 436) 

beskriver att studiens omfattning ofta avgör antalet deltagare. Eftersom 

undersökningen genomfördes i en mindre omfattning, där inga jämförelser 

gjordes mellan kön, ålder etc., bedömdes fyra respondenter utgöra tillräckligt 

underlag. Information om studiedeltagarna kan ses i tabell 3.2.2. 

 

Respondent Har besökt Följer på Instagram Kan mötas 

R1 Liseberg, Gröna Lund Gröna Lund Ja 

R2 Liseberg, Gröna Lund, 

Furuviksparken 

Liseberg Ja 

R3 Liseberg Liseberg, Gröna Lund Ja 

R4 Liseberg, Gröna Lund Liseberg, Gröna Lund Ja 

 

Tabell 3.2.2 Respondenterna: Information om respondenterna i 

förhållande till urvalskriterierna. 
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Under intervjun fick deltagarna se inlägg från nöjesparkernas Instagramkonton. 

Även urvalet rörande dessa inlägg var målstyrt. Vid en studie där fler metoder 

används kan resultaten från den kvantitativa metoden ligga till grund för 

urvalet till den kvalitativa metoden och därigenom bli målstyrt (Bryman, 2011, 

s. 351), vilket var fallet i undersökningen. Den motivkategori som procentuellt 

fick mest respektive minst gilla-markeringar i innehållsanalysen valdes ut. Från 

respektive motivkategori visades sex olika inlägg som bedömdes symbolisera 

aktuell motivkategori på ett bra sätt i syfte att få en rik analys. Totalt visades 

tolv inlägg. Att urvalet baserades på den kvantitativa undersökningens resultat 

grundade sig i frågeställningen: Vilka aspekter bidrar till att motivet med högst 

antal gilla-markeringar engagerar i högre grad än motivet med lägst antal 

gilla-markeringar på nöjesparkernas Instagramkonton? då syftet med 

undersökningen var att finna svar på varför vissa motiv är mer framgångsrika 

än andra.  

 

3.2.3 Utveckling av datainsamlingsinstrument 

En semistrukturerad intervju utgår från förutbestämda ämnen och frågor, där 

intervjudeltagaren kan utveckla sina åsikter (Denscombe, 2016, s. 266). Inför 

intervjuerna togs därför en intervjuguide fram (se bilaga B), vilken innehöll de 

ämnen och frågor som skulle beröras under intervjun. Innehållsanalysens 

resultat låg till grund för vad som diskuterades och frågornas utformning togs 

fram utifrån analysverktyget, vilket kan ses i figur 2.4.   

 

Inledningsvis i intervjun ställdes frågor kring respondentens vanor på 

Instagram. Frågorna ställdes för att få en bättre bild av respondenternas 

Instagramvanor både vad gäller användning och i vilken utsträckning 

respondenten vanligen engagerar sig i företags Instagraminlägg. För att få en 

förståelse för respondenternas erfarenhet och relation till nöjesparkerna ställdes 

även frågor rörande tidigare besök i parkerna. De inledande frågorna syftade 

till att göra det möjligt för att vid analys eventuellt se en koppling mellan 

åsikter och erfarenheter. Med hänvisning till analysverktyget som tagits fram 

utifrån tidigare forskning, syftade resterande frågor till att finna svar på vad 

som skapar engagemang hos respondenten kopplat till olika motiv. Genom att 

fokusera på vad respondenterna tyckte om utvalda inlägg från nöjesparkerna 

och vad som påverkade dem i valet att ge ett inlägg en gilla-markering 

förväntades frågorna ge svar på vilka aspekter som påverkar användarna att 

engagera sig i nöjesparkers Instagramkonton och därigenom besvara 

frågeställningen.   

 

Semistrukturerade intervjuer ska ha en flexibel ordningsföljd och svaren ska 

vara öppna (Denscombe, 2016, s. 266). För att eventuellt upptäcka andra 

aspekter som inte nämnts i observerad litteratur, och för att följdfrågorna inte 

skulle vara ledande, intogs ett öppet förhållningssätt under intervjun, där 

följdfrågor och diskussion var beroende av vad deltagaren svarade. Frågorna 

användes därmed endast som stöd att utgå ifrån, där förhoppningen var att 

diskussionen skulle utvecklas vidare. Några följdfrågor togs fram att använda 

vid behov för att föra diskussionen framåt.  
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3.2.4 Tillvägagångssätt 

Intervjuerna skedde ansikte mot ansikte efter att den inledande kvantitativa 

innehållsanalysen var genomförd. Under intervjuerna fick respondenterna titta 

på sammanlagt 12 inlägg från nöjesparkernas Instagramkonton. Sex av de 12 

inlägg som visades bestod av den mest populära motivkategorin, och de 

resterande sex bestod av den minst populära motivkategorin. Genom att 

jämföra den populäraste motivkategorin med den minst populära, kunde ett 

tydligare resultat fås kring vilka aspekter som påverkar användare att engagera 

sig. Efter att ha tittat på inläggen fick respondenterna besvara frågorna enligt 

intervjuguiden. Respondenterna fick ingen information på förhand om vilka 

inlägg som visat sig vara mer eller mindre framgångsrika, eftersom 

informationen troligen hade kunnat påverka respondenternas svar.  

 

Med hänsyn till etiskt ställningstagande, fanns inte några inlägg nedsparade, 

utan intervjudeltagaren fick istället titta på inläggen i egenskap av användare 

på Instagram. Till skillnad från den kvantitativa undersökningen där enbart 

inläggets bild analyserades, inkluderades hela Instagraminlägget i denna 

undersökning. Intervjudeltagaren fick således förutom bild, även möjlighet att 

läsa eventuell bildtext, se eventuella taggar och kommentarer innan frågorna 

besvarades. Att hela inlägget granskades på sedvanligt sätt i mobilen gjorde att 

situationen efterliknade verklig situation på ett bättre sätt. Som Preece et al. 

(2015, s. 307) skriver, är det fördelaktigt att använda sig av rekvisita för att 

efterlikna den intervjuades normala aktivitet. Genom att se hela inlägget fick 

också intervjudeltagaren samma förutsättningar som övriga användare som sett 

inlägget. Samtliga aspekter som påverkar engagemanget kunde således tas med 

i diskussionen.  

 

Intervjudeltagarna fick, utöver de frågor som förekom i intervjuguiden, fritt 

motivera varför eller varför inte hen gillade bilden och utifrån svaret fördes en 

diskussion kring deltagarens åsikter och kommentarer. Därigenom påverkades 

intervjudeltagarens svar diskussionen i stor utsträckning.  

 

3.2.5 Bearbetning och analys av data 

Med hänsyn till intervjudeltagarna dokumenterades intervjuerna skriftligen, 

eftersom diskussionen förväntades beröra känsliga uppgifter, såsom politiska 

värderingar etc. Som Denscombe (2016, s. 281) skriver kan skriftlig 

dokumentation vara en kompromiss jämfört med ljudupptagning om 

diskussionen berör känsliga frågor.  

 

Innan den kvalitativa datan kan analyseras, måste den organiseras. Texten kan 

då kodas och sedan kategoriseras (Denscombe, 2016, s. 384-396). Till stöd för 

kodning och kategorisering fanns analysverktyget där aspekter av engagemang 

fanns kategoriserade. Texten från intervjun kunde därmed kodas ut efter ord 

och meningar, exempelvis meningen “jag gillar att åka den karusellen”, kunde 

kodas till egen erfarenhet som senare kunde kategoriseras in i enighet med 

analysverktyget under emotionellt engagemang. Till en början markerades 

därför de ord eller meningar som kunde hänföras till olika aspekter i 

analysverktyget och dessa sorterades senare in under respektive kategori. Som 



26 

 

Bryman (2011, s. 525) skriver, är det dock viktigt att koderna granskas kritiskt. 

Eftersom intervjuerna genomfördes av två olika personer, vilka intervjuade två 

personer var, granskades därför kodningen tillsammans i efterhand i syfte att 

säkerställa resultatet.  

 

När samtliga intervjuer var kodade och kategoriserade, kunde en jämförelse 

ske mellan de olika respondenternas svar. Slutsatser kring vilka aspekter som 

påverkade till engagemang för varje inlägg kunde därmed dras.  

 

3.2.6 Etiska överväganden 

Den kvalitativa intervjun innebar insamling av information från människor. För 

att skydda den personliga integriteten insamlades inte fler uppgifter än 

nödvändigt. Alla svar behandlades konfidentiellt enligt konfidentialitetskravet 

(Vetenskapsrådet u.å., s.12) och respondenternas identitet kan därför ej 

identifieras i denna uppsats. Enligt Preece et al. (2015, s. 305) ska 

inledningsvis målet med intervjun klargöras för deltagarna. Även Denscombe 

(2016, s. 12) skriver att det är viktigt att intervjudeltagarna är medvetna om och 

samtycker till att materialet används i forskningssyfte. Således fick deltagarna 

information om syftet med undersökningen innan intervjun startades och de 

fick också information kring hur svaren skulle hanteras.  

 

Under intervjun fördes diskussion kring olika bilder från nöjesparkernas 

Instagramkonton. Diskussionen kunde medföra behandling av personuppgifter, 

i form av bilder på privatpersoner om de hade samlats in, organiserats, 

strukturerats, lagrats och använts, vilket hade varit fallet om bilderna hade 

publicerats i någon form av bilaga till denna uppsats. Publiceringen hade då 

brutit mot dataskyddsförordningen som träder i kraft den 25 maj 

(Datainspektionen, u.å.). För att undvika insamling av personuppgifter, fördes 

diskussionen genom att intervjudeltagarna fick titta på bilderna i egenskap av 

användare på Instagram. Således lagrades inga personuppgifter i form av bilder 

i denna undersökning. Om bilderna hade gjorts offentliga, som vid publicering 

av denna uppsats, hade dessutom även upphovsrätten varit gällande. Som 

Denscombe (2016, s. 337) skriver hade då tillstånd krävts vid publicering. 

Inget tillstånd har inhämtats för att få publicera bilderna offentligt och därför 

finns inga inlägg publicerade i denna uppsats.   
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4 Resultat 

I detta avsnitt presenteras en redovisning av innehållsanalysen och dess 

resultat, vilket sedan följs av en redovisning av de semistrukturerade 

intervjuerna. Intervjuerna kopplas även till det analysverktyg som tagits fram 

för analys av resultatet och kan ses i figur 2.4. 

4.1 Resultat kvantitativ innehållsanalys 

För att besvara frågeställningen; Vilka motiv på nöjesparkernas 

Instagramkonton resulterar i högst respektive lägst antal gilla-markeringar? 

genomfördes en kvantitativ innehållsanalys. Analysen genomfördes på 

samtliga inlägg under tidsperioden den 1 juni till och med den 31 augusti 2017, 

på de tre utvalda nöjesparkernas Instagramkonton. Sammanlagt analyserades 

212 bilder, 46 från Gröna Lund, 78 från Furuviksparken och 88 från Liseberg. 

Varje bild loggades genom att antal gilla-markeringar i förhållande till antal 

följare räknades ut i procent. Procenttalen för respektive bild registrerades 

under den motivkategori som inläggets bild enligt analys tillhörde. Slutligen 

kunde ett medelvärde per motivkategori räknas ut och således kunde den 

motivkategori med högst respektive lägst antal gilla-markeringar i procent 

utses.   

Sammanfattningsvis visar resultaten i figur 4.1.1 medelvärdet, angivet i 

procent, av hur många av företagets följare som gillar inlägg inom respektive 

motivkategori.  

4.1.1 Motiv med högst och lägst antal gilla-markeringar i 
procent  

Motivkategorin åk- och badattraktion uppnådde ett medelvärde på 4,686 % och 

hade således högst antal gilla-markeringar i procent, vilket kan ses i figur 4.1.1. 

Resultatet innebär att genomsnittligt gillar 4,686% av företagens totala 

följarskaror inlägg där motivet utgörs av åk- eller badattraktioner, antingen 

med eller utan besökare. Omräknat i antal gilla-markeringar blir procenttalet 

2966 gilla-markeringar för Liseberg, 482 för Furuviksparken och 3805 för 

Gröna Lund. 

 

Motivkategorin bearbetad bild uppnådde ett medelvärde på 2,476 % och hade 

således lägst antal gilla-markeringar i procent, vilket också kan ses i figur 

4.1.1. Resultatet innebär att genomsnittligt gillar 2,476% av företagens totala 

följarskaror inlägg där motivet på något sätt blivit grafiskt bearbetad, 

exempelvis som ett kollage, text på bild eller text som bild. Omräknat i antal 

gilla-markeringar blir procenttalet 1567 gilla-markeringar för Liseberg, 255 för 

Furuviksparken och 2010 för Gröna Lund. 
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Ett medelvärde för samtliga nöjesparkers inlägg togs fram i jämförande syfte. 

Medelvärdet för ett inlägg blev 3,120 % och genom en analys av samtliga 

motivkategorier, ansågs de motivkategorier vars medelvärde översteg det totala 

medelvärdet vara framgångsrika, medan de vars medelvärde inte nådde upp till 

det totala medelvärdet ansågs vara mindre framgångsrika, vilket kan ses i figur 

4.1.1. Med utgångspunkt i resonemanget ansågs motiven åk- och 

badattraktioner (M=4,686%, SD=1,224%), kändis (M=3,389%, SD=1,212%), 

varumärke (M=3,27%, SD=1,594%) och djur (M=3,173%, SD=0,405%) vara 

mer framgångsrika, medan område (M=2,615%, SD=0,766%), medarbetare 

(M=3%, SD=0,796%), besökare (M=3,019%, SD=1,261%), evenemang 

(M=2,592%, SD=0,691%), ät- och drickbart (M=2,989%, SD=0,547%) samt 

bearbetad bild (M=2,476%, SD=0,745%) inte ansågs uppnå samma 

engagemang i form av gilla-markeringar.  

 

Figur 4.1.1 Innehållsanalys: Resultat från innehållsanalysen 

 

4.2 Resultat från den kvalitativa metoden - 
semistrukturerade intervjuer 

För att besvara den andra frågeställningen: Vilka aspekter bidrar till att motivet 

med högst antal gilla-markeringar engagerar i högre grad än motivet med 

lägst antal gilla-markeringar på nöjesparkernas Instagramkonton? 

genomfördes semistrukturerade intervjuer med fyra respondenter, vars 

bakgrund presenteras inledningsvis i detta kapitel. Under intervjuerna fick 

deltagarna studera 12 olika Instagraminlägg från kategorierna åk- och 

badattraktioner samt bearbetad bild. Respondenternas kommentarer kring 
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bilderna och hur dessa svar kan kopplas till analysverktygets olika delar 

presenteras därefter i kapitlet.   

4.2.1 Respondenternas bakgrund 

Respondent 1 (R1) använder Instagram dagligen, oftast flera gånger när tillfälle 

ges. Personen har besökt Gröna Lund flera gånger och följer parken på 

Instagram. Även Liseberg har besökts någon enstaka gång, och personen 

förknippar parkerna med sin barndom och den varma stämningen. 

Respondenten brukar gilla företags inlägg, där den avgörande faktorn för att en 

gilla-markering ska utdelas är att inlägget har ett värde för såväl användare som 

företaget. Inlägget bör ha ett tydligt syfte med att publiceras samt vara anpassat 

efter kontexten. Tråkiga bilder, “rena PR kupper” och bilder utan syfte gör att 

R1 inte gillar inlägg, dessutom framhäver hen att det måste finnas ett personligt 

intresse för att överhuvudtaget intressera sig för innehållet. Slutligen anser R1 

att det inte finns något tillfälle när hen är mer benägen att engagera sig i 

företags Instagraminlägg, dock utdelar personen fler gilla-markeringar när hen 

har konsumerat alkohol vilket bidrar till att en social spärr släpper. 

Respondent 2 (R2) använder Instagram några gånger om dagen. Personen har 

besökt samtliga parker, och även säsongsjobbat i Furuviksparken. Även R2 

förknippar nöjesparker med sin barndom, vilket ger respondenten positiva 

minnen. På Instagram följer R2 Liseberg och brukar besöka Gröna Lunds 

konto under sommarmånaderna i syfte att få information om vilka artister som 

spelar i parken. R2 brukar gilla företags inlägg i hög utsträckning, oftast om 

företaget visar en produkt eller tjänst av intresse eller om en kampanj med en 

intressant person genomförs. Renodlad reklam och sponsrade inlägg utan 

intresse för personen scrollas förbi. Respondenten menar att hen är mer 

benägen att gilla ett inlägg när hen har konsumerat alkohol. Anledningen är att 

en spärr släpper som gör att personen inte bryr sig om att andra personer kan se 

vad hen gillat, något som annars håller R2 tillbaka. 

Även respondent 3 (R3) använder Instagram dagligen. Respondenten besöker 

Liseberg årligen och följer Liseberg och Gröna Lund på Instagram. Parkerna 

förknippas med roliga saker, fartfyllda karuseller och vinster i spel. 

Respondenten gillar företags inlägg ibland, oftast om något är intressant såsom 

en nyhet eller information om ett event. R3 menar att om hen gillar en bild görs 

det enkom för att hen gillar informationen som inlägget förmedlar. Bilder som 

enbart läggs upp för att “fylla ut flödet” går inte hem hos respondenten, inte 

heller likehunters. Med begreppet likehunters menas bilder som läggs ut för att 

skapa PR genom att försöka få många gilla-markeringar, vilket kan anses 

genomskinligt av en del följare. Slutligen menar R3 att det inte finns något 

tillfälle när hen är mer benägen att engagera sig, dock kan inlägg få 

uppmärksamhet om en bekant gillat bilden innan.  

Respondent 4 (R4) använder Instagram omkring åtta gånger per dag, beroende 

på om tillfälle ges och om personen “får tråkigt”. Personen besöker Liseberg 

årligen och Gröna Lund någon gång ibland och följer de två parkerna på 

Instagram. Parkerna förknippas med en positiv upplevelse. R4 gillar sällan 

företags inlägg, men om så sker handlar det om att något särskilt tilltalar 

respondenten, möjligtvis genom att anspela på humor eller genom att förmedla 
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uppskattad information såsom gemensamma politiska åsikter. Respondenten 

menar att hen är mer benägen att gilla ett inlägg om hen har en personlig 

koppling till personen på bilden eller ska delta i något som företaget arrangerar. 

Slutligen anges inga specifika tillfällen då R4 gillar inlägg i större utsträckning. 

4.2.2 Respondenternas svar angående motivet åk- och 
badattraktioner 

Engagemang kring motivet åk- och badattraktioner visade sig vara starkt 

beroende av känslor och i hög grad av bildens estetik. Av de sex inlägg som 

respondenterna fick se vid intervjun utmärkte sig två inlägg, där var 

respondenterna eniga kring avsikten att gilla respektive inte gilla inlägget. 

Gällande övriga fyra inlägg var åsikterna delade.  

Inlägg som samtliga respondenter gillade 

Ett inlägg från Liseberg, vilken också var den mest populära bilden av samtliga 

inlägg under sommarmånaderna, tilltalande samtliga respondenter både visuellt 

och genom att bilden frambringade positiva känslor. Alla uppgav att de hade 

gillat bilden. R3 kommenterade inlägget såhär: “Fin bild, fin på alla sätt. Skulle 

vilja ha den, den är som en tavla. Man blir sugen på att åka dit, de tre bästa 

attraktionerna är med i samma bild”. Även R2 och R4 uppgav att inlägget var 

estetiskt tilltalande och skapade positiva känslor, antingen genom minnen eller 

genom längtan till att åka till parken. R1 uttryckte sig såhär: “Rent visuellt 

tycker jag att bilden är vacker med solnedgången och mörkret. Det blir lite 

symboliskt att det är sista åket för dagen”. Därmed fanns en tydlig koppling till 

både det visuella engagemanget och det emotionella engagemanget. 

Inlägg som samtliga respondenter ogillade 

Det andra inlägget där respondenterna var eniga, föreställde en karusell tagen 

under mörkare, molniga förhållanden. Bilden var inte lika populär bland 

Lisebergs följare som föregående bild, den uppskattades inte heller av 

respondenterna. Ingen av respondenterna hade gett bilden en gilla-markering, 

vilket främst berodde på att bilden skapade negativa känslor. R2 uppgav att 

bilden var estetiskt tilltalande, men hade ändå inte gillat bilden, med 

förklaringen: “Nej, det är för mycket fokus på karusellen och jag gillar ju inte 

sådär höga karuseller så jag får lite obehagskänsla”. Även R3 tyckte bilden 

skapade obehagskänslor: “Den gillar jag inte. Dålig bild. Den är dyster. Den 

bilden skulle kunna vara med om det hänt en olycka på Liseberg”. R4 uttryckte 

också obehag: “Den är inte lika estetiskt tilltalande. Tycker inte om bilder som 

är mörka med hög kontrast och mörka moln. Ingen nice känsla, där vill man ju 

inte sitta”. R1 upplevde att texten under bilden var ett dåligt försök till humor 

och att bilden hade dåligt fokus. 

Inlägg där åsikterna varierade 

I övriga fyra inlägg var respondenterna oeniga om de hade gillat bilden eller 

inte, beroende av tycke och smak. Det märktes dock tydligt att det emotionella 

engagemanget var avgörande för en gilla-markering, respondenterna kopplade 
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då bilderna till sin egen erfarenhet eller upplevde inlägget positivt genom bra 

storytelling.  

En bild tagen på badande besökare en vacker sommardag kopplades till känslor 

av glädje och längtan, R4 uppgav att: “Jag längtar till sommaren när jag ser 

den” och beskrev det vara anledningen till att hen hade gillat bilden. R3, som 

aldrig varit i den aktuella parken uttryckte: “Hade jag vetat vad det var, varit 

där förut hade jag nog likeat den, ser ju skönt ut, visar lite av det som 

förmodligen finns”.  

En andra bild föreställande ett par som pussas i slänggungan kopplas till varma 

tankar om kärlek, R2 kommenterade bilden: “Här är inte bara en vanlig 

informativ bild utan det är gulligt med lite kärlek. Man får en speciell känsla i 

kroppen”. R3 uppskattade dock inte bilden med kommentaren “Hade jag känt 

dem på bilden hade jag gillat den, men säger inte så mycket om Gröna lund. 

Fiske bild ‘fiskar likes’ ”. Med “fiskar likes” menade respondenten att bilden 

enbart var upplagd för att få många gilla-markeringar. Sammantaget visar 

svaren att den personliga kopplingen till motivet har betydelse, likväl som vilka 

känslor bilden frambringar.  

Ett inlägg som bestod av en nyhet för kommande åkattraktion upplevdes “platt 

och tråkig” av R1, hen förklarade svaret vidare: “Jag hade inte gillat bilden då 

jag egentligen inte har ett större intresse av att gå på varken Furuviksparken 

eller att åka karusellerna. Det är för statiskt och för uppenbar marknadsföring. 

Jag vill se mer känslomässigt kopplat innehåll”. Även denna kommentar 

styrkte vikten av emotionell och personlig koppling till innehållet, där 

uppenbar marknadsföring inte heller uppskattades.  

En annan bild som kunde kopplas till storytelling upplevdes frambringa känslor 

hos respondenterna. Bilden föreställde barn som genom Min stora dag2 fick 

möjligheten att besöka Furuviksparken, åka karuseller och uppleva glädje, en 

känsla som smittade av sig på respondenterna. R2 kommenterade inlägget 

såhär: “De är så glada att det smittar av sig. Det visar att parken är en plats där 

man kan ha kul, men just välgörenheten kopplar jag inte till företaget. Min 

stora dag gör att jag vill gilla det”. Även R2 tyckte inlägget skapade känslor: 

“Jag hade garanterat gillat detta på grund av att det är en så fin sak skapad av 

ett bra företag, som skapar känslor”. Dock var även det visuella engagemanget 

viktigt, vilket framkom tydligt av R3 vid frågan om hen hade gillat inlägget: 

“Bilden i sig var för intetsägande i flödet …. Hade jag läst texten hade jag 

kanske gjort det, annars hade den nog bara passerat förbi”. Även R4 

kommenterade det visuella, men på ett mer positivt sätt, där närbilden snarare 

gjorde att hen fångades av bilden: “Nära, så det känns som man får åka med, 

det gillar jag”. På frågan om bilden hade fått en gilla-markering blev svaret: 

“Ja. En politisk värdering, att jag tycker att alla ska få vara med så det tilltalar 

mig”. Därigenom påverkade bildens estetisk om inlägget uppmärksammades 

                                                 

2 Min stora dag är ett företag som arbetar för att göra skillnad för barn och unga som 

är allvarligt sjuka genom att genomföra aktiviteter, önskningar och upplevelser.  
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eller inte, men därefter var det snarare den politiska värderingen som 

påverkade R4 att gilla det här inlägget.  

Sammanfattning av åsikterna kring motivet åk- och badattraktioner 

Det som påverkade respondenterna till att gilla eller inte gilla ett inlägg inom 

kategorin åk- och badattraktioner var i huvudsak det emotionella 

engagemanget. De inlägg som respondenterna uppgav att de hade gillat 

skapade ofta positiva känslor, minnen och en längtan, vilket kan kopplas till 

såväl egen erfarenhet och storytelling i analysverktyget. Motsatt uteblev gilla-

markeringar om bilderna skapade negativa känslor, eller om bilderna inte 

frambringade några känslor.  

Även det visuella engagemanget visade sig ha stor betydelse. De inlägg som 

respondenterna uppgav att de hade gillat upplevdes i hög grad vara estetiskt 

tilltalande eller avspegla verkligheten på ett positivt sätt, vilket kan kopplas till 

analysverktyget. Ytterligare en upptäckt var att en kombination av visuellt och 

emotionellt engagemang var vanligt förekommande inom motivet åk- och 

badattraktioner. Enbart estetiskt tilltalande var ensamt inte skäl nog att gilla 

bilden. Om bilden frambringade negativa känslor uteblev gilla-markeringen 

även om bilden var estetiskt tilltalande. 

Även en kommentar uppkom kring att underliggande värdering var orsaken till 

gilla-markering, vilket kan kopplas till det sociala engagemanget i 

analysverktyget. Ytterligare en aspekt som framkom var vikten av att bilderna 

kändes äkta och inte för reklaminriktade, eller enbart upplagda för att få många 

gilla-markeringar, vilket i analysverktyget kan kopplas till klimatet och den 

rådande kontexten på Instagram. 

4.2.3 Respondenternas svar angående motivet bearbetad 
bild  

Engagemang kring motivet bearbetad bild visade sig vara starkt beroende av 

det sociala engagemanget och i hög grad av bildens estetik. Dock var graden 

av emotionellt engagemang genomgående lågt jämfört med motiv inom 

kategorin åk- och badattraktioner. Av de sex inlägg som respondenterna fick se 

vid intervjun utmärkte sig ett inlägg, där var respondenterna eniga kring 

avsikten att inte gilla inlägget. Gällande övriga fem inlägg var åsikterna delade.  

Inlägg som samtliga respondenter ogillade 

Samtliga respondenter var eniga kring att inte gilla en bild på ett band med 

information om dess spelning. Inlägget var från Gröna Lund och var även den 

minst populära bilden av samtliga inlägg på kontot under sommarmånaderna. 

Samtliga respondenter uppgav att de inte hade något intresse för bandet och 

hade därför inte gillat inlägget. R1 förklarade varför hen inte hade gillat bilden: 

”Jag har ingen koppling till bandet så jag hade kollat bort.” Respondenten 

förklarar vidare: “Det handlar nog mer om vad man har för koppling till bandet 

än vad man har för koppling till parken”. R3 berättade att han tyckte det var bra 

information, men att det egna intresset hade mest betydelse: “Hade bara gillat 

om jag gillade bandet. Nu gillar jag inte dom, men hade jag gillat bandet hade 
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jag tryckt på gilla”. Således saknades emotionellt engagemang till bilden 

genom frånvaro av intresse och brist på egen erfarenhet. Även R4 uttryckte att 

det inte var intressant för hen personligen och tillade: “Sen är den lite allmänt 

tråkig, dålig färgkombination, röd och konstig turkosblå som inte hör till Gröna 

Lund. Man ska kunna titta på något och veta att det hör till företaget”. Därmed 

uppkom även åsikter kring att det är viktigt att avsändaren avspeglas i den 

visuella kommunikationen.  

Inlägg där åsikterna varierade 

I övriga fem inlägg var respondenterna oeniga om de hade gillat bilden eller 

inte, vilket precis som i kategorin åk- och badattraktioner var beroende av 

tycke och smak. Dock var i många fall inläggens bakomliggande värdegrund 

avgörande för en gilla-markering, därmed sågs en stark koppling till det sociala 

engagemanget. Dock var vikten av ett positivt visuellt engagemang tydligt, om 

bilden inte upplevdes estetiskt tilltalande, antingen på grund av dålig layout, 

dåliga grafiska element eller motiv, fanns risken att den hade scrollats förbi och 

så även budskapet.  

Ett inlägg innehållande en midsommarhälsning, med såväl bild som text och 

grafiska element uppskattades enbart av R2. Orsaken till åsikten var tydligt 

kopplat till egen erfarenhet: “Jag tycker väldigt mycket om midsommar så det 

är en trevlig hälsning. Jag hade gillat att se denna bild i flödet. Jag kopplar 

bilden till min egen midsommar som ofta var med släkten på Grönan och 

Skansen när jag var mindre”. Därmed märktes vikten av emotionellt 

engagemang, då övriga tre respondenter ej uppgav någon känslomässig 

koppling när de såg bilden, utan enbart uppgav att de ansåg bilden var dålig ur 

ett visuellt perspektiv. R1 uttryckte sig såhär: “Det är en stereotypisk företags 

bild som måste finnas i flödet som är så tråkig och platt ... Hade varit roligare 

om man haft ett motiv på något man förknippar med midsommar exempelvis 

någon med blomsterkrans i parken. Människor, medarbetare eller liknande som 

blir ett bättre sammanhang”. Därmed hade bristen på storytelling i kombination 

att bilden inte upplevdes vara estetiskt tilltalande betydelse för denna 

respondent. Den arrangerade bilden imponerade inte heller på R3: “Ger inget 

om själva Gröna Lund, vill bara att man ska gilla den. Bra bild i bra 

sammanhang så gillar man bilden, men denna är gjord för att man ska gilla den. 

Slängt med en liten tusensköna också, den var ganska dålig”.  

Tre av de fyra respondenterna uppskattade ett inlägg innehållande grafiska 

element som symboliserar Pride och texten “Alla är lika välkomna. Alltid”. R1 

uppgav den bakomliggande värderingen vara anledningen: “Jag hade gillat 

bilden för att visa andra att jag står bakom Pride”. Även R2 hade gillat bilden 

med motiveringen: “Bra, för att det är viktigt att stå upp för alla människors 

rättigheter. Företaget stödjer viktiga frågor och allas lika värde”. Även R4 

angav att hen hade gillat bilden på grund av värderingen. Däremot angav R3 att 

hen inte hade gillat bilden: “Sammansättningen av text var katastrof … Nej jag 

hade bara scrollat förbi, eftersom det var en dålig bild. Bilden hade dom kunnat 

göra bättre”. Därmed var återigen positivt visuellt engagemang en förutsättning 

för en gilla-markering. Övriga tre hade inte lika negativa åsikter kring bildens 

estetik.  
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Att det visuella engagemanget var viktigt, men inte alltid avgörande visade sig 

i ett annat inlägg som innehöll ett kollage av företagets anställda. Samtliga 

respondenter hade negativa åsikter kring layouten men om ett socialt 

engagemang skapades, gillades bilden ändå. R2 ansåg att hen inte hade gillat 

bilden med motiveringen: “Plottrig bild, det är alldeles för mycket element och 

människor”. Även R3 hade samma uppfattning: “För rörig bild, man vet knappt 

vart man ska titta”. R1 och R4 hade också negativa åsikter kring layouten, men 

R1 uppskattade ändå att företaget visade sina anställda och hade därför gillat 

bilden. R4 uppskattade att företaget var personlig och hade gillat bilden 

eftersom “Det ändå känns mer som privatpersoner”. 

Vad gäller de övriga två bilderna angav två av fyra respondenter sig gilla 

bilderna. De som angav att de inte hade gillat bilderna, upplevde ej bilderna 

estetiskt tilltalande, de nämnde att de var dåligt redigerade eller för att det var 

för mycket på liten yta. De respondenterna som angav att de hade gillat 

bilderna upplevde bilderna mer estetiskt tilltalande i kombination med ett 

socialt engagemang till företaget. Engagemanget visade sig genom att de 

exempelvis uppskattade hur företaget arbetade vad gäller hållbarhet, eller att 

det var bra av företaget att anordna vissa event. I viss mån förekom även ett 

emotionellt engagemang genom egen erfarenhet. En öppen och ärlig relation 

till användarna uppskattades även av respondenterna, vilket bland annat 

kommenterades av R1: “Jag hade gillat bilden för att den är viktig, för att de 

erkänner sina fel och för att de kommunicerar ut grejer till användarna”. 

Således var även en tvåvägskommunikation viktig, där företaget informerade 

användarna om händelser och svarade på frågor. Aspekten kopplades till 

Instagrams kontext, och vikten av att kommunicera med sina användare. 

Sammanfattning av åsikterna kring motivet bearbetad bild 

De inlägg som respondenterna uppgav att de hade gillat innehöll ofta budskap 

som överensstämde med respondenternas egna värderingar, vilket kan kopplas 

till värdegrund och socialt engagemang i analysverktyget.  

Precis som i kategorin åk- och badattraktioner hade även det visuella 

engagemanget betydelse. Inom kategorin bearbetad bild upplevdes bilderna 

generellt vara mindre tilltalande och i ett flertal fall angav respondenterna att 

de hade scrollat förbi bilden på grund av en dålig estetik och de hade därmed 

missat budskapet som de egentligen uppskattade. Således fanns också en 

koppling till estetiskt tilltalande i analysverktyget. I flertal fall uppskattade 

dock respondenterna att bilden avspeglade verkligheten, vilket även kan 

kopplas till det visuella engagemanget i analysverktyget.  

Till skillnad från kategorin åk- och badattraktioner var det emotionella 

engagemanget lågt inom kategorin bearbetad bild. Men precis som i kategorin 

åk- och badattraktioner, framkom det däremot att bilderna inte enbart bör vara 

upplagda för att få många gilla-markeringar, eller i PR-syfte. Ytterligare en 

aspekt som diskuterades var kommunikationen mellan användare och företag, 

där respondenterna uppskattade att företagen förmedlade något av värde för 

användaren i form av information, eller genom en hälsning. Därmed framkom 

positiva kommentarer kring tvåvägskommunikation, öppenhet och ärlighet 

vilket kan kopplas till klimatet och kontexten på Instagram.  
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4.3 Sammanfattning av kapitlet  

I den inledande kvantitativa undersökningen visade sig motiv inom kategorin 

åk- och badattraktioner uppnå högst antal gilla-markeringar med ett 

medelvärde i procent på 4,686 %. Motiv inom kategorin bearbetad bild 

uppnådde ett medelvärde på 2,476 % och var således minst populärt bland 

samtliga 10 kategorier. Dessa två kategorier av motiv undersöktes vidare i den 

efterföljande kvalitativa undersökningen, fyra respondenter fick där besvara 

om de hade gett inlägget en gilla-markering eller inte och i så fall varför. Syftet 

var därmed även att finna vilka aspekter som bidrar till att vissa motiv 

engagerar i högre grad än andra på de tre nöjesparkernas Instagramkonton.  

Resultaten från den kvalitativa undersökningen visade att det emotionella 

engagemanget var högt inom kategorin åk- och badattraktioner. I de fall som 

respondenterna angav att de hade gett bilden en gilla-markering, motiverades 

valet med att bilderna hade framkallat positiva känslor, antingen genom egen 

erfarenhet eller genom storytelling. Det emotionella engagemanget 

kombinerades ofta med ett visuellt engagemang, genom att bilderna också 

upplevdes vara estetiskt tilltalande.  

Resultatet gällande bilder inom kategorin åk- och badattraktioner kan jämföras 

med det mindre populära motivet bearbetad bild. Bland de bearbetade bilderna 

påverkades istället gilla-markeringarna i hög grad av ett socialt engagemang. 

Om företagets kommunicerade värdegrund överensstämde med respondentens 

egna värderingar, var respondenten ofta benägen att gilla inlägget. Dock 

upplevdes bilderna inom kategorin bearbetad bild inte vara lika estetiskt 

tilltalande till skillnad från motiven inom kategorin åk- och badattraktioner. 

Således hade även det visuella engagemanget betydelse. 

Vikten av att förhålla sig till Instagrams kontext var ytterligare en tendens som 

kunde ses, där inlägg som anspelar för mycket på reklam inte gick hem hos 

respondenterna. Däremot ansågs inlägg som besvarade frågor hos en 

respondent vara positiva, då de bidrog med användbar information och ett 

upprätthållande av en tvåvägskommunikation mellan företag och användare. 

Likaså värdesattes öppenhet, ärlighet och omtanke till följarna.   
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5 Slutsatser och diskussion 

Marknadsföring via sociala medier skiljer sig från marknadsföring via 

traditionella medier, genom att marknadsföring via sociala medier är beroende 

av deltagarens engagemang. Syftet med studien var därför att undersöka vad 

som skapar engagemang på sociala medier, mer specifikt vilka motiv som 

erhåller mest respektive minst gilla-markeringar på tre nöjesparkers 

Instagramkonto och varför dessa motiv engagerar i högre eller lägre grad.  

Genom en kvantitativ innehållsanalys av inlägg publicerade på Lisebergs, 

Gröna Lund och Furuviksparkens Instagramkonton under sommarmånaderna 

2017, åstadkoms resultatet att motiv inom kategorin åk- och badattraktion 

uppnådde genomsnittligt högst antal gilla-markeringar. En efterföljande 

kvalitativ undersökning med semistrukturerade intervjuer visade att motiven 

tillhörande kategorin ofta engagerade respondenterna visuellt och emotionellt, 

vilket var anledningen till att respondenterna hade gett bilden en gilla-

markering. Innehållsanalysen visade även att motiv inom kategorin bearbetad 

bild uppnådde genomsnittligt lägst antal gilla-markeringar. Respondenterna 

uttryckte ofta en lägre grad av positivt visuellt engagemang kring dessa motiv, 

vilket ledde till att gilla-markeringen uteblev. Det emotionella engagemanget 

saknades också ofta, till skillnad från motiv inom kategorin åk- och 

badattraktioner där det emotionella engagemanget var högt. Däremot 

upplevdes ett socialt engagemang i högre grad bland de bearbetade bilderna, 

vilket för det mesta ansågs positivt.  

5.1 Emotionellt engagemang - en framgångsfaktor 

Slutsatserna som dras från resultatet är att det emotionella engagemanget var 

den viktigaste aspekten för att skapa engagemang på nöjesparkernas 

Instagramkonton. Slutsatsen bottnar i det faktum att motivkategorin med 

genomsnittligt högst antal gilla-markeringar uppnådde en hög grad av 

emotionellt engagemang, medan motivkategorin med genomsnittligt lägst antal 

gilla-markeringar för det mesta saknade det. Nöjesparker befinner sig i en 

kontext som är präglad av glada minnen och positiva upplevelser, vilket vi tror 

är den avgörande faktorn för resultatet. Genom företagens Instagraminlägg vill 

användarna uppleva de känslor och minnen de kopplar till parkerna. 

Motivkategorin åk- och badattraktion skapade emotionellt engagemang, då 

bilderna visade skrattande besökare, ikoniska karuseller och klassiska 

sommardagar i poolen. Det höga emotionella engagemanget tror vi därmed är 

anledningen till att motiv inom kategorin var de mest populära på nöjesparkers 

Instagramkonton under sommaren 2017. De egna känslorna och minnenas 

betydelse för det emotionella engagemanget kan kopplas till Pera och Vigilias 

(2016) forskning, vilken även den visade att en berättelse, där användaren kan 

relatera till sitt egna liv frambringar emotionellt engagemang. 

De bearbetade bilderna gav däremot inte upphov till samma emotionella 

engagemang, förmodligen på grund av dess informativa vinkel genom grafiska 

element och upplysande texter. Den informativa approachen står i kontrast till 

känsloskapande, vilket vi tror var bidragande till att motiv inom denna kategori 
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var de minst populära på nöjesparkernas Instagramkonton under 

sommarmånaderna 2017. Sammanfattningsvis bör nöjesparkers 

Instagraminlägg präglas av bilder som anspelar på känslor och användarnas 

egna upplevelser för att vara framgångsrika. Känslorna uppnås främst genom 

god storytelling, bilder på ikoniska platser i parken eller på besökare som 

upplever känslor, vilket företag som bedriver nöjesparker bör arbeta med för att 

skapa en god marknadsföring inom den specifika kontexten.  

5.2 Visuellt engagemang - en påverkande aspekt 

Ytterligare en slutsats som kan dras från resultaten är att det visuella 

engagemanget var en viktig aspekt, men sällan ensamt avgörande. Resultaten 

från intervjuerna visade att bildens visuella aspekter oftast var det som 

påpekades först och avgjorde om inlägget studerades vidare eller scrollades 

förbi. Att bilder enbart innehållande fotografier som i kategorin åk- och 

badattraktioner var mer estetiskt tilltalande och därigenom hade bättre 

förutsättningar att skapa engagemang, jämfört med bearbetade bilder som 

innehöll text och grafiska element kan relateras till Lee och Parks (2017) 

forskning. Deras studie visade att bilder innehållande text genererade lägre 

antal gilla-markeringar jämfört med bilder utan text. Därigenom kan slutsatsen 

dras att informativa texter troligen passar bättre i ett underliggande textavsnitt, 

snarare än i bildformat. Att motiven i åk- och badattraktioner sågs 

framgångsrika kan även bero på att de avspeglade destinationen. Huertas och 

Marine-Roig (2016) kom fram till att motiv som är karaktäristiska för den 

specifika destinationen skapade mest reaktioner på Facebook, vår 

undersökning styrker att resonemanget även går att applicera på nöjesparkers 

Instagramkonton.  

Dock var den visuella aspekten sällan ensamt avgörande för om användaren 

engagerade sig eller inte då bildens budskap hade större påverkan för om en 

gilla-markering utdelades eller inte. Således blev bildens information, 

förmedlade känslor och värderingar det som utgjorde det slutliga avgörandet. 

Slutsatsen som dras utifrån resultatet är att det visuella engagemanget endast 

bidrar till ett första intryck och påverkar om bilden avvisas eller studeras 

närmare. Enbart i få fall ledde det visuella engagemanget ensamt till att 

respondenten valde att gilla inlägget. Således bör företag som bedriver 

nöjesparker arbeta med inlägg som är estetiskt tilltalande och undvika text 

ovanpå bild, för att vinna användarens uppmärksamhet och de behöver 

framförallt arbeta med bildens budskap för att skapa engagemang. 

5.3 Socialt engagemang - beroende av kontext? 

Resultaten från de kvalitativa intervjuerna visade att nöjesparker kopplas till 

positiva känslor och glada minnen, vilket också återkom i motiveringen kring 

varför vissa bilder uppskattades mer än andra. Därmed kunde ett samband ses 

mellan användarens egen upplevelse av parken och sedermera engagemanget 

kring de olika motiven; de bilder som återspeglade användarens verkliga 

upplevelse av parken gillades därmed i större utsträckning.   
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Anledningen till att de bearbetade bilderna inte skapade lika högt engagemang 

tros därför bero på att de inte uppnådde lika högt emotionellt engagemang som 

bilderna inom kategorin åk- och badattraktioner. De bearbetade bilderna 

upplevdes vara mer informativa och värdegrundsbaserade, vilket istället 

skapade en högre grad av socialt engagemang. Dess informativa natur stod 

därmed i kontrast mot användarens bakomliggande intresse till parken. Genom 

resultatet dras slutsatsen att det sociala engagemanget, vilket är beroende av 

socialt erkännande, värdegrund, grupptryck och gemenskap inte i lika stor 

utsträckning påverkade användarna på nöjesparkernas Instagramkonton 

5.4 Betydelsen av samband mellan användare, 
innehåll och kontext på Instagram 

Den sista slutsatsen kopplas till forskningsområdet informationsarkitektur 

genom sambandet mellan användaren, innehåll och kontext (Morville & 

Rosenfeld, 2007). Genom resultaten i studien har en djupare förståelse för 

sambandet mellan användarens behov, innehållet och kontexten på Instagram 

utvunnits. 

Kontexten bör präglas av en tvåvägskommunikation mellan användare och 

företag. Resultaten från de kvalitativa intervjuerna visade att 

tvåvägskommunikationen var viktig, eftersom det därigenom besvarades 

eventuella frågor och var ett sätt att tillgodose användarnas informationsbehov. 

Resultaten stämmer överens med Harveys (2014) kapitel som uttrycker att 

företag på sociala medier har stora möjligheter att skapa en god 

marknadsföring genom att interagera med sina användare och således skapa en 

tvåvägskommunikation. Ytterligare en aspekt kopplad till Instagrams kontext 

som framkommit är att Instagraminläggen inte får utgöra PR-kupper, like-fiske 

eller likehunters. Slutligen måste kontexten präglas av trovärdighet och 

omtanke, vilket också överensstämmer med Kaplan och Haenleins (2010) 

forskning, vilken visade att det är viktigt att företag är ärliga mot sina kunder 

och att de vårdar sina relationer.  

Undersökningarna visade att innehåll som var anpassat till respondenternas 

intresse och antydda förväntningar uppnådde en högre grad av engagemang. 

Därigenom kan slutsatsen dras att nöjesparker bör lära känna sina användare 

och anpassa sitt innehåll till dem. Vilka åkattraktioner är mest populära och 

varför? Vilka känslor frambringas vid ett besök i parken? Vilka positiva 

minnen av parken har användarna? Om information ska förmedlas, vilken 

information är användarna i behov av? Svar på dessa frågor ökar troligen 

chanserna att lyckas med innehållet på nöjesparkernas Instagramkonton.  

Sammanfattningsvis kan slutsatsen dras att sambandet mellan användare, 

innehåll och kontext är starkt beroende av varandra. Uppfyller företaget kraven 

på att anpassa sig efter Instagrams kontext, utgår från användaren i sin 

kommunikation och arbetar med att skapa innehåll anpassat till användaren och 

verksamhetens kontext, kan en god marknadsföring skapas på Instagram.  
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5.5 Hur studiens resultat kan användas   

Resultaten från studien kan användas av företag som bedriver nöjesparker och 

använder sig av Instagram i marknadsföringssyfte. Resultaten kan även 

användas av företag inom andra områden, i syfte att förstå hur engagemang kan 

skapas, och vilka beröringspunkter som kan vara viktiga att anspela på i syfte 

att nå ut till den specifika målgruppen och anpassa sig till den aktuella 

kontexten. Således bidrar resultaten till forskning om marknadsföring på 

Instagram och dess relation till användare, innehåll, kontext och engagemang.  

5.6 Begränsningar 

I studien beaktas en rad viktiga begränsningar kopplade till de kvalitativa 

intervjuerna. Begränsningarna har sin utgångspunkt i respondenternas 

uppfattning av de Instagraminlägg som visades, samt våra tolkningar av svaren 

och därmed studiens reliabilitet. Även en brist på svar i aspekterna grupptryck 

och gemenskap i analysverktyget redovisas, då de ej kunnat påvisas i 

intervjuerna. Slutligen redovisas begränsningar inom den kvantitativa 

innehållsanalysen kopplade till våra uppfattningar av motivens 

kategoriseringar. 

Den första potentiella begränsningen är kopplad till respondenternas 

uppfattning av Instagraminläggen i de semistrukturerade intervjuerna. De fyra 

personer som intervjuades hade olika syn och åsikter om Instagraminläggen, 

vilket gör att det är möjligt att fyra andra respondenter hade gett annorlunda 

svar och därmed ifrågasätts studiens reliabilitet. Dock tror vi att grunddragen i 

resultaten varit detsamma, då vi ansåg att vi fick rika och tillförlitliga svar av 

respondenterna som talade sitt tydliga språk för resultaten. Det vi istället anser 

är avgörande för respondenternas svar är deras tidigare erfarenheter och 

relation till nöjesparkerna, vilket kan läsas om i kapitel 4.2.1 respondenternas 

bakgrund, och som därmed också bör beaktas i resultaten. Således bör en viss 

försiktighet påkallas vid generaliseringen av de kvalitativa resultaten. 

Ytterligare en begränsning i studien är relaterad till vår analys av 

respondenternas svar och svarens koppling till analysverktyget. Det finns en 

möjlighet att vi uppfattat respondenternas svar på ett felaktigt sätt, vilket 

följaktligen kunnat skapa en situation där svaren felfördelats i analysverktyget. 

Dock ställdes följdfrågor i de fall vi inte förstod respondenternas svar, och i 

flera fall frågade vi även om vi uppfattat svaren rätt genom att upprepa de 

antecknade svaren. Således bör inte problemet vara en begränsning i resultaten 

eller ifrågasätta studiens reliabilitet och trovärdighet.  

En begränsning i studien är kopplad till att aspekterna grupptryck och 

gemenskap från analysverktyget inte kunde påvisas, de gick därmed inte att 

analysera. Det är möjligt att de semistrukturerade intervjuernas utformning och 

validitet skapat en situation där respondenterna inte fått möjlighet att uttrycka 

sina åsikter om huruvida de brukar tillämpa aspekterna i interaktion med 

Instagraminlägg. Dock anser vi att grupptryck och gemenskap också kan vara 

aspekter som användare omedvetet tillämpar, vilket gör svar angående 

aspekterna svåra att nå. 
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Slutligen redovisas en möjlig begränsning i den kvantitativa innehållsanalysen 

som är kopplad till våra uppfattningar av motiven, då två motivkategorier 

ibland förekom i samma bild. För att förhindra feltolkningar av motiven 

genomfördes kodningen av bilderna av oss båda, och i de fall olika motiv 

valdes hölls en diskussion för att undvika feltolkningar. Genom hela studien 

har således likartade synsätt använts för att kategorisera motiven i syfte att 

uppnå ett rättvisande resultat, vilket skapat en högre reliabilitet. 

5.7 Förslag till vidare forskning  

I denna uppsats avgränsades begreppet engagemang till antal gilla-markeringar 

som olika inlägg fått. Inom tidigare forskning finns dock även vidare tolkning 

av begreppet, som Lee och Hong (2016) skriver, kan förutom gilla-

markeringar, även kommentarer och delningar vara ett mått på engagemang. 

Det skulle därför vara av intresse att undersöka vad som skapar mest 

engagemang ur ett bredare perspektiv, där exempelvis antal kommentarer 

inkluderas. 

Även sambandet mellan kontext och engagemang skulle kunna studeras vidare. 

Vår undersökning visade att emotionellt engagemang är en framgångsfaktor för 

att lyckas med marknadsföring på de tre specifika nöjesparkernas 

Instagramkonton. Att det emotionella engagemanget i många fall var en 

avgörande faktor för en gilla-markering, förklarade också varför bilder inom 

kategorin åk- och badattraktioner var mest populära, då dessa motiv visade sig 

förmedla känslor i hög grad. Samtidigt berättade respondenterna att deras 

fysiska besök i nöjesparkerna hade frambringat positiva känslor och skapat 

glada minnen, vilket återspeglades i respondenternas motivering kring varför 

de gillade bilderna inom denna kategori. Motiven gillades därmed av samma 

anledning: de frambringade positiva känslor och glada minnen. De bearbetade 

bilderna däremot upplevdes istället ha en mer informativ och 

värdegrundsbaserad karaktär och därmed vara mer beroende av ett socialt 

engagemang.  

Vidare forskning behövs dock för att klargöra sambandet mellan användarens 

emotionella engagemang och kontext. Är det det emotionella engagemanget 

som är den drivande faktorn oavsett kontext, eller är det omvänt kontexten som 

avgör om det är det emotionella eller det sociala engagemanget som genererar 

mest framgång för marknadsföringen? 

Därmed finns det eventuellt en möjlighet att värdegrundsbaserade och 

informativa inlägg har mer framgång i en kontext där användaren förväntar sig 

mer information och ställningstaganden, i exempelvis politiska organisationers 

Instagramkonton. Inom denna kontext, torde användarens anledning till att 

gilla exempelvis ett politiskt parti, i hög grad vara beroende av värderingar och 

sociala aspekter. Det skulle därför vara intressant att undersöka om det sociala 

engagemanget är en avgörande faktor inom denna kontext, eller om det 

fortfarande är det emotionella engagemanget som har störst betydelse för vad 

som engagerar användarna på Instagram.  



41 

 

6 Referenser: 

Abdul Talib Yurita Yakimin, & Mat Saat Rafeah. (2017). Social proof in social 

media shopping: An experimental design research. SHS Web of 

Conferences,34, 02005. 

Ashley, C., & Tuten, T. (2014). Creative Strategies in Social Media Marketing: 

An Exploratory Study of Branded Social Content and Consumer 

Engagement. Psychology & Marketing, 32(1), 15-27. 

Bakhshi, S., & Shamma, D., & Gilbert, E. (2014). Faces engage us: photos 

with faces attract more likes and comments on Instagram. Conference on 

Human Factors in Computing Systems - Proceedings. doi: 

10.1145/2556288.2557403.  

Bryman, A., & Nilsson, B. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder (Upplaga 2. 

ed.). 

Datainspektionen. (u.å.). Dataskyddsförordningen. Hämtad 2018-04-09, från 

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordni

ngen/forordningstexten/ 

Denscombe, M. (2016). Forskningshandboken : För småskaliga 

forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna (3., rev. och uppdaterade 

uppl.. ed.). Lund: Studentlitteratur. 

Dessart, L., Veloutsou, C., & Morgan-Thomas, A. (2015). Consumer 

engagement in online brand communities: A social media perspective. 

Journal of Product & Brand Management, 24(1), 28-42. 

Furuvik. (u.å.). Startsida. Hämtad 2018-05-02, från https://furuvik.se/ 

Geurin, & Burch. (2017). User-generated branding via social media: An 

examination of six running brands. Sport Management Review, 20(3), 

273-284. 

Gröna Lund. (u.å.). Om oss. Hämtad 2018-05-02, från 

https://www.gronalund.com/sv/jobb-om-oss/om-oss/ 

Harvey, K., Brace-Thompson, K., Fishman, J., Brace-Thompson, Jim, & 

Fishman, Bryan. (2014). Encyclopedia of social media and politics. 

Huertas, A., & Marine-Roig, E. (2016). User reactions to destination brand 

contents in social media. Information Technology & Tourism, 15(4), 291-

315. 

Hyanghee Park, & Joonhwan Lee. (2017). Do private and sexual pictures 

receive more likes on Instagram? Research and Innovation in 

Information Systems (ICRIIS), 2017 International Conference on, 1-6. 

Jalali, N. Y., & Papatla, P. (2016). The palette that stands out: Color 

compositions of online curated visual UGC that attracts higher consumer 

interaction. Quantitative Marketing and Economics, 14(4), 353-384.  

Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The 

challenges and opportunities of Social Media. Business Horizons 

2010(53), 59-68. doi:10.1016/j.bushor.2009.09.003 

Lee Abbott, Martin, & Mckinney, Jennifer. (2013). Content Analysis. 

Understanding and Applying Research Design (pp. 316-325). Hoboken, 

NJ, USA: John Wiley & Sons. 

Lee, & Hong. (2016). Predicting positive user responses to social media 

advertising: The roles of emotional appeal, informativeness, and 

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/forordningstexten/
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/forordningstexten/
https://furuvik.se/
https://www.gronalund.com/sv/jobb-om-oss/om-oss/
https://www.gronalund.com/sv/jobb-om-oss/om-oss/
http://dx.doi.org.lib.costello.pub.hb.se/10.1007/s11129-016-9178-1


42 

 

creativity. International Journal of Information Management,36(3), 360-

373. 

Liseberg. (u.å.). Det här är Liseberg. Hämtad 2018-05-02, från 

https://www.liseberg.se/om-liseberg/var-verksamhet/ 

Manic, M. (2015). Marketing engagement through visual content. Economic 

Sciences, 8 (57), 89-94. 

Mohamed R. Smaoui. (2017). A Novel Method to Investigate the Effect of 

Social Network “Hook” Images on Purchasing Prospects in E-

Commerce. Complexity, 2017, 01 January 2017, Vol.2017. doi: 

10.1155/2017/9264920 

Pera, R., & Viglia, G. (2016). Exploring How Video Digital Storytelling Builds 

Relationship Experiences. Psychology and marketing, 33(12), 1142–

1150. doi: 10.1002/mar.20951 

Rosenfeld, L., & Morville, P. (2007). Information Architecture for the World 

Wide Web. Sebastopol: O'Reilly 

Russmann, U., & Svensson, J. (2016). Studying Organizations on Instagram. 
Information, 7(4), 58. doi:10.3390/info7040058 

Scott, M. (2012) The New Rules of Marketing & PR: how to use news 
releases, blogs, podcasting, viral marketing, & online media to reach 
buyers directly. Journal of Consumer Marketing, 29(7), 557-558. 

SFS 1998:204. Personuppgiftslag. Stockholm: Justitiedepartementet L6. 

Smith, B., & Derville Gallicano, T. (2015). Terms of engagement: Analyzing 
public engagement with organizations through social media. 
Computers in Human Behavior, 53, 82-90. 

Spielmann, N. (2014). How funny was that? Uncovering humor mechanisms. 

European Journal of Marketing, 48(9/10), European Journal of 

Marketing, 19 August 2014, Vol.48(9/10). 

Stakston, B. (2011). Gilla! dela engagemang, passion och idéer via sociala 
medier. (2. uppl.) Stockholm: Idealistas förlag. 

Ström, P. (2010). Sociala medier : Gratis marknadsföring och 

opinionsbildning (1. uppl.. ed.). Malmö: Liber. 

Texeira, T., Wedel, M., & Pieters, R. (2012) Emotion-induced engagement 
in internet video ads. Journal of Marketing Research, 2012, Vol.49(2), 
pp.144-159  

Tuškej, U., & Podnar, K. (2018) Consumers’ identification with corporate 

brands: Brand prestige, anthropomorphism and engagement in social 

media. (2018). Journal of Product & Brand Management, 27(1), 3-17. 

Vetenskapsrådet. (u.å.) Forskningsetiska principer inom humanistiskt-
samhällsvetenskaplig forskning. Hämtad 10 april, 2017, från 
Vetenskapsrådet http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf   

Vraga, E., Bode, L., & Troller-Renfree, S. (2016). Beyond Self-Reports: Using 
Eye Tracking to Measure Topic and Style Differences in Attention to 
Social Media Content. Communication Methods and Measures, 10(2-
3), 149-164. doi: 10.1080/19312458.2016.1150443  

Yu, H., & Chang, Y. T. (2013). How to Influence the Brand Attitude of the 
Audience by Micro-Films. Journal of Promotion Management, 19(5), 
674-686. doi: 10.1080/10496491.2013.839242 

 

  

https://www.liseberg.se/om-liseberg/var-verksamhet/
http://dx.doi.org/10.3390/info7040058


43 

 

Bilaga A - Observationsschema 

Bilaga A består av den kvantitativa innehållsanalysens observationsschema. 

Under undersökningen användes tre olika observationsscheman, ett schema per 

park, i syfte att sortera Instagraminläggen på ett pedagogiskt sätt. På schemats 

10 första rader visas även de 10 olika motivkategorier som ett inlägg kunde 

tilldelas under undersökningen. Under rubriken “antal gilla-markeringar i 

procent” angavs bildens engagemang i procent genom att dela inläggets gilla-

markeringar på Instagramkontots antal följare. 
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Bilaga B – Intervjuguide 

Intervjuguide 

Engagemang på sociala medier 

 
Under denna intervju vill vi undersöka vad som skapar engagemang på sociala 

medier. Undersökningen kommer ligga till grund för vår C-uppsats inom 

informationsarkitektur. Uppsatsen kommer bli offentlig, men dina svar kommer 

att behandlas konfidentiellt så det kommer därför inte gå att knyta något svar 

till en specifik person. 

 

FRÅGOR 

 

A.  Använder du Instagram, isåfall hur ofta?   
Svar: 

 

 

B.  Brukar du gilla eller kommentera olika företags inlägg på Instagram? 

Svar: 

 

 

- Vad är det i så fall som gör att du väljer att göra det?  

 

 

- Om du inte kommenterar eller gillar ett inlägg, vad beror det på? 

 

 

- Finns det något tillfälle som du gillar ett företags inlägg i större 

utsträckning? (känsla/tillfälle/tillstånd) 

 

 

 

C.  Vad har du för relation till Liseberg, Gröna Lund och 

Furuviksparken? Har du tidigare besökt något av dem, hur upplevde 

du i så fall ditt besök? 

Svar: 

 

 

 

 

D.  Har du besökt Liseberg, Gröna Lund och Furuviksparken på 

Instagram tidigare, vilken/vilka?  

Svar: 
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Nu kommer du få se tolv olika inlägg från företagen Liseberg, Gröna 

Lund och Furuviksparkens Instagramkonto och svara på några 

frågor.   

 

 

1.  Åk och bad  (1/6) Företag 

 

Daterad:  Antal gilla-markeringar 

 

Vad tycker du om detta inlägg?  

Svar: 

 

 

 

 

Skulle du gilla/kommentera? Varför/varför inte?  

Svar: 

 

 

 

 

 
 

 

 

Följdfrågor (förslag) 

o Vad är det som gör att du gillar 

inlägget? / inte gillar inlägget?  

 

o Vad grundar sig det i? 

 

o Om du skulle gilla/kommentera, är 

det bara bilden i sig som gör att du 

skulle göra det? Eller är det något 

mer som påverkar? Ex: 

 Hur många andra som gillat bilden. 

 Hur många andra som kommenterat. 

 Relation till företaget. 

 Intressen. 

 Bildtexten. 

 Annat.  

 

o Skulle det finnas något tillfälle då du 

skulle bli mer benägen att gilla den 

här bilden? 

Liseberg 

170611 5031 
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2. Åk och bad (2/6) Företag 

 

Daterad:  Antal gilla-markeringar 

 

Vad tycker du om detta inlägg?  

Svar: 

 

 

 

 

Skulle du gilla/kommentera? Varför/varför inte?  

Svar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liseberg 

170607 2281 

 

Följdfrågor (förslag) 

o Vad är det som gör att du gillar 

inlägget? / inte gillar inlägget?  

 

o Vad grundar sig det i? 

 

o Om du skulle gilla/kommentera, är 

det bara bilden i sig som gör att du 

skulle göra det? Eller är det något 

mer som påverkar? Ex: 

 Hur många andra som gillat bilden. 

 Hur många andra som kommenterat. 

 Relation till företaget. 

 Intressen. 

 Bildtexten. 

 Annat.  

 

o Skulle det finnas något tillfälle då du 

skulle bli mer benägen att gilla den 

här bilden? 
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3. Åk och bad (3/6) Företag 

 

Daterad:  Antal gilla-markeringar 

 

Vad tycker du om detta inlägg?  

Svar: 

 

 

 

 

 

Skulle du gilla/kommentera? Varför/varför inte?  

Svar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170706 5470 

Gröna Lund 

 

Följdfrågor (förslag) 

o Vad är det som gör att du gillar 

inlägget? / inte gillar inlägget?  

 

o Vad grundar sig det i? 

 

o Om du skulle gilla/kommentera, är 

det bara bilden i sig som gör att du 

skulle göra det? Eller är det något 

mer som påverkar? Ex: 

 Hur många andra som gillat bilden. 

 Hur många andra som kommenterat. 

 Relation till företaget. 

 Intressen. 

 Bildtexten. 

 Annat.  

 

o Skulle det finnas något tillfälle då du 

skulle bli mer benägen att gilla den 

här bilden? 
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4. Åk och bad (4/6) Företag 

 

Daterad:  Antal gilla-markeringar 

 

Vad tycker du om detta inlägg?  

Svar: 

 

 

 

 

 

Skulle du gilla/kommentera? Varför/varför inte?  

Svar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170815 616 

Furuviksparken 

 

Följdfrågor (förslag) 

o Vad är det som gör att du gillar 

inlägget? / inte gillar inlägget?  

 

o Vad grundar sig det i? 

 

o Om du skulle gilla/kommentera, är 

det bara bilden i sig som gör att du 

skulle göra det? Eller är det något 

mer som påverkar? Ex: 

 Hur många andra som gillat bilden. 

 Hur många andra som kommenterat. 

 Relation till företaget. 

 Intressen. 

 Bildtexten. 

 Annat.  

 

o Skulle det finnas något tillfälle då du 

skulle bli mer benägen att gilla den 

här bilden? 
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5. Åk och bad (5/6) Företag 

 

Daterad:  Antal gilla-markeringar 

 

Vad tycker du om detta inlägg?  

Svar: 

 

 

 

 

 

Skulle du gilla/kommentera? Varför/varför inte?  

Svar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Furuviksparken 

170619 493 

 

Följdfrågor (förslag) 

o Vad är det som gör att du gillar 

inlägget? / inte gillar inlägget?  

 

o Vad grundar sig det i? 

 

o Om du skulle gilla/kommentera, är 

det bara bilden i sig som gör att du 

skulle göra det? Eller är det något 

mer som påverkar? Ex: 

 Hur många andra som gillat bilden. 

 Hur många andra som kommenterat. 

 Relation till företaget. 

 Intressen. 

 Bildtexten. 

 Annat.  

 

o Skulle det finnas något tillfälle då du 

skulle bli mer benägen att gilla den 

här bilden? 
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6. Åk och bad (6/6) Företag 

 

Daterad:  Antal gilla-markeringar 

 

Vad tycker du om detta inlägg?  

Svar: 

 

 

 

 

 

Skulle du gilla/kommentera? Varför/varför inte?  

Svar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Furuviksparken 

170803 517 

 

Följdfrågor (förslag) 

o Vad är det som gör att du gillar 

inlägget? / inte gillar inlägget?  

 

o Vad grundar sig det i? 

 

o Om du skulle gilla/kommentera, är 

det bara bilden i sig som gör att du 

skulle göra det? Eller är det något 

mer som påverkar? Ex: 

 Hur många andra som gillat bilden. 

 Hur många andra som kommenterat. 

 Relation till företaget. 

 Intressen. 

 Bildtexten. 

 Annat.  

 

o Skulle det finnas något tillfälle då du 

skulle bli mer benägen att gilla den 

här bilden? 
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Egna kommentarer 

Bild 1. 

 

 

Bild 2.  

 

 

Bild 3.  

 

 

Bild 4.  

 

 

Bild 5.  

 

 

Bild 6. 

 

 

Övrigt:  
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1.  Bearbetad bild  (1/6) Företag 

 

Daterad:  Antal gilla-markeringar 

 

Vad tycker du om detta inlägg?  

Svar: 

 

 

 

 

 

Skulle du gilla/kommentera? Varför/varför inte?  

Svar: 

 

 

 

 

 

 

Gröna Lund 

170623 3067 

 

Följdfrågor (förslag) 

o Vad är det som gör att du gillar 

inlägget? / inte gillar inlägget?  

 

o Vad grundar sig det i? 

 

o Om du skulle gilla/kommentera, är 

det bara bilden i sig som gör att du 

skulle göra det? Eller är det något 

mer som påverkar? Ex: 

 Hur många andra som gillat bilden. 

 Hur många andra som kommenterat. 

 Relation till företaget. 

 Intressen. 

 Bildtexten. 

 Annat.  

 

o Skulle det finnas något tillfälle då du 

skulle bli mer benägen att gilla den 

här bilden? 
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2. Bearbetad bild (2/6) Företag 

 

Daterad:  Antal gilla-markeringar 

 

Vad tycker du om detta inlägg?  

Svar: 

 

 

 

 

 

Skulle du gilla/kommentera? Varför/varför inte?  

Svar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gröna Lund 

170731 2098 

 

Följdfrågor (förslag) 

o Vad är det som gör att du gillar 

inlägget? / inte gillar inlägget?  

 

o Vad grundar sig det i? 

 

o Om du skulle gilla/kommentera, är 

det bara bilden i sig som gör att du 

skulle göra det? Eller är det något 

mer som påverkar? Ex: 

 Hur många andra som gillat bilden. 

 Hur många andra som kommenterat. 

 Relation till företaget. 

 Intressen. 

 Bildtexten. 

 Annat.  

 

o Skulle det finnas något tillfälle då du 

skulle bli mer benägen att gilla den 

här bilden? 
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3. Bearbetad bild (3/6) Företag 

 

Daterad:  Antal gilla-markeringar 

 

Vad tycker du om detta inlägg?  

Svar: 

 

 

 

 

 

Skulle du gilla/kommentera? Varför/varför inte?  

Svar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

170602 2106 

Gröna Lund 

 

Följdfrågor (förslag) 

o Vad är det som gör att du gillar 

inlägget? / inte gillar inlägget?  

 

o Vad grundar sig det i? 

 

o Om du skulle gilla/kommentera, är 

det bara bilden i sig som gör att du 

skulle göra det? Eller är det något 

mer som påverkar? Ex: 

 Hur många andra som gillat bilden. 

 Hur många andra som kommenterat. 

 Relation till företaget. 

 Intressen. 

 Bildtexten. 

 Annat.  

 

o Skulle det finnas något tillfälle då du 

skulle bli mer benägen att gilla den 

här bilden? 
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4. Bearbetad bild (4/6) Företag 

 

Daterad:  Antal gilla-markeringar 

 

Vad tycker du om detta inlägg?  

Svar: 

 

 

 

 

 

Skulle du gilla/kommentera? Varför/varför inte?  

Svar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

170730 1249 

Liseberg 

 

Följdfrågor (förslag) 

o Vad är det som gör att du gillar 

inlägget? / inte gillar inlägget?  

 

o Vad grundar sig det i? 

 

o Om du skulle gilla/kommentera, är 

det bara bilden i sig som gör att du 

skulle göra det? Eller är det något 

mer som påverkar? Ex: 

 Hur många andra som gillat bilden. 

 Hur många andra som kommenterat. 

 Relation till företaget. 

 Intressen. 

 Bildtexten. 

 Annat.  

 

o Skulle det finnas något tillfälle då du 

skulle bli mer benägen att gilla den 

här bilden? 
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5. Bearbetad bild (5/6) Företag 

 

Daterad:  Antal gilla-markeringar 

 

Vad tycker du om detta inlägg?  

Svar: 

 

 

 

 

 

Skulle du gilla/kommentera? Varför/varför inte?  

Svar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Furuviksparken 

170616 211 

 

Följdfrågor (förslag) 

o Vad är det som gör att du gillar 

inlägget? / inte gillar inlägget?  

 

o Vad grundar sig det i? 

 

o Om du skulle gilla/kommentera, är 

det bara bilden i sig som gör att du 

skulle göra det? Eller är det något 

mer som påverkar? Ex: 

 Hur många andra som gillat bilden. 

 Hur många andra som kommenterat. 

 Relation till företaget. 

 Intressen. 

 Bildtexten. 

 Annat.  

 

o Skulle det finnas något tillfälle då du 

skulle bli mer benägen att gilla den 

här bilden? 
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6. Bearbetad bild (6/6) Företag 

 

Daterad:  Antal gilla-markeringar 

 

Vad tycker du om detta inlägg?  

Svar: 

 

 

 

 

 

Skulle du gilla/kommentera? Varför/varför inte?  

Svar: 

 

 

 

 

 

Gröna Lund 

170731 792 

 

Följdfrågor (förslag) 

o Vad är det som gör att du gillar 

inlägget? / inte gillar inlägget?  

 

o Vad grundar sig det i? 

 

o Om du skulle gilla/kommentera, är 

det bara bilden i sig som gör att du 

skulle göra det? Eller är det något 

mer som påverkar? Ex: 

 Hur många andra som gillat bilden. 

 Hur många andra som kommenterat. 

 Relation till företaget. 

 Intressen. 

 Bildtexten. 

 Annat.  

 

o Skulle det finnas något tillfälle då du 

skulle bli mer benägen att gilla den 

här bilden? 
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Egna kommentarer 

Bild 1. 

 

 

Bild 2.  

 

 

Bild 3.  

 

 

Bild 4.  

 

 

Bild 5.  

 

 

Bild 6. 

 

 

Övrigt:  

 

 

 

 

 

 

 


