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Abstract: Social media in general and Instagram specifically has evolved 

quickly over time. Thanks to this, companies have taken the 

opportunity to get an easier access to a marketing segment that 

not only can give visible engagement that could enhance their 

marketing or branding, but also gives the users a communication 

channel that easily creates a relationship with the companies. This 

visible engagement is mostly measured in numbers regarding the 

amount of followers, likes and comments. What is controlling 

and/or affecting these numbers is studied by a quite new 

communicational field, in the wake of social media, its marketing 

and relational input.  

This study spreads some light over which elements that can see 

enhance, and weaken, this engagement regarding visual and 

textual factors. Through a content analysis method, the 30 latest 

Instagram posts of three companies within the sustainable area 

and with similar criterias, such as the amount of followers and 

having a personal webshop, were analysed. The content analysis 

result gave a heterogenic group of categories, that not only are 

distinguished by their different elements but also by the way the 

companies publish their posts. The genre of the companies 

(sustainability) is thereby not enough to give a homogenic answer 

to what creates a high engagement on Instagram, which a number 

of scientists have stated in previous studies. Social media 

engagement is thereby something that needs to be looked at even 

more to find what creates engagement.  

Nyckelord: Sociala medier, Instagram, engagemang, digital  

   marknadsföring, Customer Relationship Management (CRM),  

   hållbarhet, innehållsanalys, gilla-markeringar 
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1. Introduktion 

Sociala medier som kommunikationskanal är något som stigit i aktualitet de 

senaste 15 åren där de senaste fem har kommit att handla mycket om 

marknadsföring som bedrivs i dessa medier. Som en version av det gamla talesättet 

‘syns man inte, så finns man inte’ talades det i sociala medier tidigare om ‘finns 

man inte, så syns man inte’ (Mackhé, 2018). Detta för att få de företag som inte 

fanns på sociala medier att skynda sig att starta kanaler, sidor eller profiler. Den 

tidigare tanken var att om man inte var med på tåget så var det sedan svårt att 

hoppa på i farten.  

2013 startades det sociala mediet Instagram, som sedan dess har fått över en 

miljard konton där så många som hälften är aktiva varje dag. Av dessa konton 

följer 80% ett företagskonto, vilket innebär att en stor del av de aktiva på 

Instagram är öppna för att ta emot kommunikation, information och 

marknadsföring från företagskonton (Instagram Business, u.å.).  

I denna studie undersöks hur tre företag använder sig av Instagram för att 

marknadsföra sig och sina produkter och detta i avseendet på hur engagemang 

skapas. Intresse och fokus kommer att vara på hur de skapar engagemang i sina 

Instagram-inlägg och hur kunderna sedermera tar emot den kommunikation som 

sänds ut av företagen. Studien vill bidra till att hitta rätt innehållsstrategi på 

Instagram, med avseende på att öka företagens marknadsföring. Detta tillsammans 

med att bidra till att attrahera nya potentiella kunder men också att behålla de 

existerande kunderna och förstärka deras lojalitet gentemot företaget. Studien 

fokuserar på hållbara företag, men resultatet kan även intressera andra företag med 

ett Instagram-konto. Studien bidrar även med metodologisk kunskap ifråga om 

hur inlägg på Instagram kan kategoriseras. Studien hoppas även kunna vara till 

hjälp för mindre företag, kanske som rör sig inom hållbarhet, som önskar öka sin 

engagemangsgrad på Instagram.  

Informationsarkitektur som ämne berör bland annat kopplingen mellan innehåll, i 

det här fallet Instagraminlägg, och hur användares behov ser ut. 

Informationsarkitektur kan med det ses fungera som en informationsekologi, där 

sambandet mellan dessa delar, innehåll och användare, påverkas av varandra. 

Forskningsområdet hur användare och innehåll påverkar varandra, som denna 

studie i stort rör sig inom, beskrivs även kunna påverka andra 

kommunikationsgrenar, vilka Morville och Rosenfeld (2007) beskriver som bland 

annat ökad lojalitet (kund-företag emellan) eller medvetenhet. Detta hör i hög grad 

samman med de mål vi kan anta företag önskar uppfylla med sina konton i sociala 

medier, där en hög lojalitet och en höjd medvetenhet om företaget och varumärket, 

bland annat, bör ingå.  

 

1.1 Problembeskrivning 

Sedan Instagram startades år 2013 har mediet fått över en miljard användare och 

konton (Instagram Business). Mediet utvecklas ständigt och 2016 gick det från att 

ha haft ett kronologiskt flöde till ett okronologiskt flöde, som bland annat ser ut 

att påverkas av vilka konton du har mest samspel eller samband med. En ändring 
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som många användare inte anser fungerar optimalt, eftersom det kan bli ännu 

svårare för mindre konton att synas. En kronologisk ordning kan bland annat ses 

vara mer logisk medan en okronologisk ordning är mer svårförutsägbar. Detta dels 

för att algoritmen som styr inte är transparent men även då den troligtvis är 

föränderlig. Statista (2019) skriver att av alla Instagrams användare är 41% globalt 

sett 24 år eller yngre, vilket kan innebära att företag med denna ålder som 

målgrupp har ett försprång gentemot andra företag. 

Av de företagskonton som finns på Instagram gör vi antagandet att många av dem 

är aktiva i det sociala mediet för att sprida kännedom om och marknadsföra sitt 

företag och varumärke. Sociala medier generellt och Instagram specifikt är ett 

gratisverktyg som inte kostar något att införskaffa i form av konto eller design, 

utan det som kostar är den tid som företag väljer att lägga på mediet för att skapa 

mervärde. Via Instagram finns även möjligheten att betala för att inlägg ska kunna 

ses av fler konton, vilket på Instagram benämns som sponsrade inlägg, vilka 

företag i så fall köpt plats till.  

Målet med studien är att kunna se vilka bildmotiv eller vilket textspråk som 

genererar ett högre engagemang på Instagram samt att se vilken innehållsstrategi 

som ses visa på ett högre engagemang. Detta så att mindre företag kan använda 

dessa strategier för att snabbare öka sitt mervärde och snabbare se resultat av tiden 

som läggs ner på Instagram. Vi valde även att fokusera på mindre företag vars 

inriktning ligger inom hållbarhet och miljö. Ett högre engagemang inom hållbarhet 

kan vara extra viktigt i dagens samhälle, med tanke på miljö och klimat. Det kan 

ses som ytterligare en anledning till att försöka se vad som skapar högre 

engagemang för dessa företag, så att tid och resurser kan sparas. Mindre företag 

kan, gentemot stora, även spela efter andra spelregler vad gäller marknadsföring 

och synlighet. Detta eftersom stor synlighet ofta genererar mer synlighet, där till 

exempel större företag som redan har en stor kundbas som kan sprida ordet vidare 

lättare kan ge ringar på vattnet, i enlighet med Matteus-effektens “rich getting 

richer” (Merton, 1968, s. 5). 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka vilka strategier som används av våra valda 

företag för att skapa engagemang på deras Instagram-konton, där vi mäter antal 

gilla-markeringar och kommentarer på ett inlägg som ett mått på engagemang. Att 

skapa ett högre engagemang är ofta önskvärt för företag, eftersom högre 

engagemang i regel genererar fler följare, vilket i sin tur kan resultera till fler 

kunder eller merförsäljning. För att detta syfte ska uppnås genomförs en 

innehållsanalys som syftar till att identifiera vilka faktorer som karaktäriserar 

inlägg med högt engagemang. Vi tittar också på företagens övergripande 

innehållsstrategier i syfte att identifiera den strategi som tycks generera högst 

engagemang. Egenskaper för inläggen inkluderar såväl bildspråk som textuella 

faktorer, som till exempel bildmotiv eller informativ text. Följande 

frågeställningar har därför styrt denna studie: 

- Vilka egenskaper karaktäriserar inlägg med högt engagemang ifråga om 

bildmotiv och textspråk ? 
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- Vad karaktäriserar företagens olika flöden ifråga om bildmotiv och textspråk 

?  

 

- Bland strategierna som används av företagen, vilken/vilka visar högre 

engagemang och vad kan detta bero på?  

Studien kan därför möjligen ge svar på vad som kan påverka engagemang och på 

så vis ge ett utomvetenskapligt bidrag i form av praktisk nytta för de företag som 

önskar förbättra sitt kundengagemang på Instagram. 

 

1.3 Avgränsningar 

Studien avser endast fokusera på mediet Instagram och hur företags 

kundengagemang kan påverkas av inläggens bildmotiv och/eller textspråk som 

presenteras via mediet samt vad som kan karaktärisera de innehållsstrategier som 

uppnår ett högre engagemang hos våra analyserade företag.  

Vi har valt att analysera storleks- och branschlika företag som har mellan 3.500-

15.000 följare på Instagram och som alla har ett hållbarhetsfokus. Företagen skulle 

alla vara svenska, driva en egen webbshop och ha ett aktivt Instagram-konto. Vi 

valde ut tre företag, utan att i förväg analysera eller kontrollera deras publicerade 

inlägg, som stämde överens med studiens avgränsning. Vi valde att analysera 

mindre företag för att det ofta är dessa som har färre resurser (i form av kapital, 

tid eller personal) att spendera på att få ett ökat engagemang. Större företag spelar 

ofta efter andra regler och påverkas av andra faktorer för att lyckas.  

 

1.4 Presentation av hållbara företag 

Welloteket 

Welloteket är ett företag som grundades av Ida Warg år 2015 (Welloteket, u.å ; 

Welloteket AB, u.å). Företaget säljer enligt sin webbplats endast veganska 

produkter, bland annat skönhetsprodukter men också livsmedel, hushållsprodukter 

och hälsokost med stor fokus på kvinnohälsa (Welloteket, u.å). Ida Warg är en 

influencer som vloggar, det vill säga gör videor på YouTube, bloggar och är aktiv 

på Instagram. Ida Warg har en kategori som heter Welloteket på sin blogg, där hon 

bland annat presenterar reklam och samarbeten med Welloteket för sina följare 

(Warg, Baaam, u.å). 

 

Jordklok 

Jordkloks webbutik startades år 2008 och säger sig sälja naturliga, ekologiska och 

hållbara produkter. Deras sortiment är brett och innefattar bland annat 

skönhetsprodukter, livsmedel och hushållsprodukter. Företaget har också ett 

samarbete med Vi-skogen för deras projekt i Afrika (Jordklok, u.å). 
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Lapland Eco Store 

Lapland Eco Store är, enligt företaget, en miljövänlig, ekologisk och giftfri 

webbshop som främst säljer produkter för hushåll och barn. Butiken öppnades 

2013 av Sara Mårtensson som väntade sin dotter och letade efter giftfria produkter 

att köpa, vilka visade sig vara svåra att hitta. Sålunda startade hon Lapland Eco 

Store för att ha en butik med fokus på miljömedvetenhet och hållbara val som gör 

både kundernas hälsa som miljö gott (Lapland Eco Store, u.å) 

 

1.5 Konceptuell bakgrund 

Sociala medier 

Sociala medier generellt ses som kanaler eller plattformar där möjligheten till 

relationsskapande är större än på andra, mer traditionella, kanaler. Elena (2016) 

menar att sociala medier egentligen berör och handlar om sociala nätverk, där 

fokus ligger på nätverkande istället för informationsspridning. De relationer som  

möjliggörs i dessa medier skapas genom socialt samspel, vilka i sin tur påverkas 

av den teknik som finns tillgänglig i dagens samhälle. Tidigare i digital 

kommunikation förekom främst envägskommunikation medan det nu i och med 

teknisk och samhällelig utveckling förekommer flervägskommunikation i större 

utsträckning än tidigare.  

Enligt Nationalencyklopedins (u.å) definition av sociala medier så står även dessa 

främst för den möjlighet till påverkan på innehåll som dess användare kan skapa, 

så kallat användargenererat innehåll. Även om innehållet ofta kan vara 

användargenererat bör det dock tilläggas att publiceringen fortfarande ligger i 

företags händer, vilket lyfts av ComputerSweden och IDG Sverige (2018). Detta 

då användarna inte kan styra över vad som faktiskt publiceras eller ej, beroende 

på community-regler och liknande. Att det är företag som äger medierna är alltså 

något som bör uppmärksammas. Instagram har bland annat fått kritik för att lägga 

vissa konton i “skuggan” (shadow ban), vilket innebär att konton inte längre syns 

för de som följer dem av vissa anledningar som inte publicerats.  

 

Marknadsföring & CRM 

Marknadsföring i sin tur är aktiviteter som utformas för att sprida något (till 

exempel information eller fysisk produkt), vilket är tänkt ge ett mervärde för det 

företag eller organisation som sprider aktiviteten eller produkten. Det kan även 

vara ett sätt för företag att fånga kunders intresse och med det både skapa värde 

för kunden och för företaget. Detta menar även Kotler, Armstrong, Harris och 

Piercy (2017, s. 4) som beskriver marknadsföring såhär: 

Marketing is engaging customers and managing profitable customer relationships. 

The two-fold goal of marketing is to attract new customers by promising superior 

value and to keep and grow current customers by delivering satisfaction. 

Enligt denna definition skulle CRM, customer relationship management, kunna 

vara en följeslagare till marknadsföring och framför allt att företagets 
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marknadsföring kan göra intryck på kunders relationer till företag. I och med att 

sociala medier även är medier som förenklar relationsskapande, tänker vi oss att 

marknadsföring via dessa medier kan komma att vara enklare än i mer traditionella 

medier. Detta sett till Kotlers et als definition ovan, då de för många är mer 

lättillgängliga. Elena (2016, s. 786) beskriver CRM på ett liknande sätt, med en 

koppling till marknadsföring: 

CRM is a business strategy, strongly related to relational marketing, based on the 

evolution of technology and customer focus. 

Elena (2016) menar även att CRM och relationsskapande marknadsföring 

(relational marketing) - vilket det kan vara när företag gör inlägg på sociala medier 

- påverkas av den tekniska utvecklingen, vilket denna typ av media i hög grad har 

sprungit ur. Mot bakgrund av detta finner vi CRM vara ett relevant begrepp att 

inkludera i studien. 

 

 

Engagemang 

Tolkningen av begreppet engagemang inom studien berör antalet följare, gilla-

markeringar och kommentarer. Antal klick på profilens webblänk är även det 

något som kan inkluderas inom engagemang, då det visar på intresse, men är inte 

något som är synligt för gemene man från utsidan, liksom antal klick på hashtaggar 

vilka vi lyfter mer under punkt 2.5.2.  

Inom denna studie är det engagemang som helhet som mäts, vilket vid första 

anblicken är antal följare, gilla-markeringar för inlägg eller kommentarer. Dessa 

mätbara parametrar visar vilka inlägg som har fått högt eller lågt resultat, vilka 

sedermera kan analyseras gällande orsak på bildmotiv och textspråk. Mer om 

engagemang inom studien beskrivs under punkt 2.5.  

 

1.6 Disposition 

Uppsatsen är uppbyggd med en inledande bakgrund och beskrivning av studiens 

problem- eller förbättringsområde. Studiens avgränsningar förklaras liksom 

begrepp som anses vara styrande i studien. Efter detta lyfts relevant forskning för 

studien, vilket berör CRM (customer relationship management), digital 

marknadsföring, förtroende och lojalitet i sociala medier och engagemang. I och 

med denna forskning ges studien olika kategoriseringar att utgå ifrån inför studiens 

metod och analys.  

Metoden innehållsanalys beskrivs ur ett forskningsteoretiskt perspektiv samt ur 

den vinkel som valts för studien. Efter detta beskrivs hur insamlandet av data samt 

analys gick till och uppsatsen avslutas sedan med en diskussion kring studiens 

resultat och slutsats, vilka drar paralleller till den tidigare lyfta forskningen. 

Alltsammans avslutas med tankar inför framtida forskning.  
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2. Tidigare forskning och analysverktyg 

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning som är av relevans för studiens 

frågeställningar. Genom de valda temana redovisas studiens begrepp i 

sammanhanget av tidigare forskning. Denna studie använder därför forskning om 

marknadsföring och sociala medier liksom kunders förtroende och lojalitet 

gentemot ett företag. Detta tillsammans med metoder som finns för att företag ska 

hitta sina potentiella kunder i det stora klustret som Instagram är idag med alla 

aktiva användare som finns.  

Under arbetsprocessen för informationssökning har vetenskapliga artiklar tagits 

fram med beaktning på utgivningsår, detta eftersom teknik och webben förändras 

regelbundet, vilket också leder till att nyare forskning introduceras, med större 

relevans för studiens ämnesområde. Artiklarna hittades bland annat i Högskolan i 

Borås biblioteksdatabas samt Google Scholar och har granskats källkritiskt. De 

uppfyller därmed kriterier som att bland annat vara publicerade i vetenskapliga 

tidskrifter, skrivna av forskare med kunskap för sitt område, och vara peer 

reviewed innan publicering.  

 

2.1 Digital marknadsföring  

Sociala medier är digitala verktyg för bland annat marknadskommunikation med 

syfte att ge konsumenter autentisk information och en möjlighet att dela med sig 

av bland annat rekommendationer och recensioner som inte finns i mer 

traditionella marknadsföringsmedier (Yadav & Rahman, 2018). Kunderna får en 

digital och social plattform för utbyte av information och 

kommunikationsmöjlighet som underlättar åsiktsspridning vad gäller produkter 

och e-tjänster på marknaden. Yadav och Rahman hävdar att digital 

marknadsföring har positiv inverkan på drivkrafter för kundkapital, vilket gör 

marknadsföring på sociala medier till ett effektiv kommunikationsmedium. 

Investering i kundcentrerad digital marknadsföring på sociala medier har också 

visat sig ha en betydande inverkan på CRM och ge företagen betydande förmåner 

(Trainor, Andzulis, Rapp & Agnihotri, 2014). Trainor et al. menar dock att 

användningar av endast social medieteknologi inte visar full effekt, utan de 

används för att utveckla möjligheter att bättre betjäna sina kunder. 

Sociala medier kan användas på olika sätt när det kommer till marknadsföring. De 

kan användas som endast en informationskälla, men de kan också användas för att 

kommunicera och skapa en relation med användarna. I det första scenariot 

använder företag sociala medier för att driva innehåll till sina kunder (Felix, 

Rauschnabel & Hinsch, 2016), i det andra scenariot används de också till 

kundservice och kommunikation, där företag svarar på kommentarer (Yadav & 

Rahman, 2018) samt delar underhållande innehåll med fokus på att utnyttja den 

integrerade interaktiva- men också samarbetspotential som finns i sociala medier 

(Felix et al., 2016).  Sociala medier har bevisats vara bra verktyg, men kan vara 

effektivare om de kombineras med andra plattformar, inklusive webbplatser som 

också är en viktig del av den digitala marknadsföringen (Trainor et al., 2014). I 

och med Trainor et als uppfattning om att kanaler kompletterar varandra bör den 

generella tanken vara att andra marknadsförings- och 
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informationsdelningsverktyg inte ska bortkastas för sociala medier. Sociala 

medier hade bland annat kunnat komplettera mer traditionella medier genom att 

förenkla relationsskapande och med det CRM, vilket beskrivs mer under punkt 

2.2. 

En utmaning med digital marknadsföring är att synas. Virtanen, Björk och 

Sjöström (2017) har forskat om denna problematik med så kallade start-up företag 

som hade för syfte att marknadsföra sig på Instagram. Under forskningen har de 

kommit fram till att företag får mer följare på sitt Instagram-konto om de först 

följer potentiella kunder. Att kommentera och gilla inlägg har inte visat sig vara 

långvarigt effektivt och Virtanen et als slutsats är att det är viktigt för ett företag 

att ta initiativ och följa människor för att öka chansen för exponering. Det betyder 

att det kräver tid från ett företag för att synas och attrahera kunder, och slutligen 

fick forskarna 1562 nya följare på deras studies Instagram-konto. Det kan betyda 

att tiden som läggs på den digitala plattformen belönas. Instagram har dessutom 

visat sig medföra fler gilla-markeringar och kommentarer än på Facebook, vilket 

tyder på högre interaktion mellan företag och deras kunder på Instagram. Enligt 

Coelho, Oliveira och Almeida (2016) är detta ett resultat av den ökade tiden som 

spenderas på mobiltelefonen, eftersom Instagram är en app som främst är anpassad 

för mobil och inte dator.  

Ett annat problem med sociala medier och internet överlag är att innehållet ett 

företag publicerar kan sparas och delas av användare i olika syften. Det betyder 

att foton och videor som delas på Instagram kan komma att användas både för 

positiva och negativa ändamål. En respondent i Felix et als (2016) studie förklarar 

därför att de i företaget tar hänsyn till vad som publiceras med tanke på att det ska 

ha så lite negativ inverkan som möjligt. De är också medvetna om att innehåll kan 

tolkas på olika sätt, denna medvetenhet är viktig för att det inte ska publiceras foto 

och video som kan ha negativa effekter på kunderna.  

Både Virtanen et al. (2017) samt Coelho et al. (2016) menar att tid som läggs på 

sociala medier för företag kan komma att generera fler följare, vilket i sin tur kan 

ge fler kunder till företagen. Detta, tillsammans med Felix et als (2016) tanke om 

att det är positivt om företag finns på sociala medier för att bland annat lättare 

kunna motverka dålig åsiktsspridning, gör digital marknadsföring till en intressant 

del att lyfta i studien. 

 

2.2 Social Customer relationship management 

“Companies use virtual social media to enhance interaction with their current and 

potential customers by publishing posts.“ skriver Coelho et al. (2016, s. 2) och 

menar att företags och kunders relation till varandra har förändrats. Studier kring 

engagemang har främst fokuserat på vad som krävs av ett visst inlägg i form av 

bild eller text för att uppnå så högt engagemang som möjligt. Customer 

relationship management, CRM, är ett annat sätt att mäta engagemang, där 

användares aktivitet bitvis kan ha inverkan på inläggsskaparen och kontots 

innehåll samt användarnas förtroende och lojalitet gentemot kontot. CRM är ett 

sätt för inläggsskapare, personer och företag att skapa en starkare relation med 

sina följare och/eller kunder och strategier för hur denna relation kan bättras eller 

lärdomar om hur den tidigare har försämrats. Elena (2016) förklarar CRM som så 
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att det är en strategi som är starkt besläktad med relationsmarknadsföring och 

baserad på teknologi och kundfokus. Den viktigaste komponenten i en CRM-

strategi, menar Elena, är att interaktionen och kommunikationen sker mellan två 

konton eller personer (företag/organisation och kund) och har kunden i fokus för 

att uppfylla de krav eller önskemål kunderna har på verksamheten.  

Ur ett traditionellt perspektiv så har även CRM nyttjats eller använts för att samla 

ihop data om kunderna för företagets räkning och vinning, men i och med GDPR, 

bland annat, så bör inte detta längre förekomma. I stället så talar man nu om social 

CRM där kundrelation ligger i större fokus än den data företagen hade kunnat 

samla in om sin mål- eller kundgrupp (Elena, 2016).  

Trainor, Andzulis, Rapp och Agnihotri (2014) menar att företag som använder sig 

av sociala medier har utvecklat en större kännedom kring hur de kan utnyttja social 

CRM för att utöka företagets möjligheter, där dessa strategier har visat sig skiljas 

en del mellan företag som riktar sin verksamhet till andra företag eller mot företag 

som riktar sig mot kunder. Trainor et al. (2014) skriver att företag som använder 

sociala medier i högre grad har utvecklat en större kapacitet kring CRM och 

kundanpassade strategier än vad företag som inte använder sociala medier har 

gjort. Vi anser därför kunna dra slutsatsen att om relationen kunder-företag 

emellan hanteras på ett bra sätt sett (där till exempel frågor besvaras och kritik 

bemöts) även det är något som kan påverka det synbara engagemang som lämnas 

eller figurerar kring poster på Instagram. Detta bland annat i form av företagets 

svar på kommentarer eller hur de väljer att gilla eller kommentera på andra 

kontons inlägg. Denna studie berör dock endast det material som finns på 

företagens konton, då det är denna data som är offentlig. Andra faktorer inom 

CRM kan dock påverka det synliga engagemang som har analyserats i vår studie.  

 

2.3 Relationsskapande medier 

Sociala medier har blivit allt viktigare inom marknadsföring och CRM. Vissa 

företag väljer att använda sociala medier som en kommunikationskanal för att 

driva information till kunder, som ett envägskommunikationsverktyg för 

marknadsföring (Felix, Rauschnabel & Hinsch, 2016), medan andra ofta ser 

sociala medier, som tidigare nämnt i avsnitt 2.1, som medier där konsumenter har 

makten att påverka. Företag har via den moderna webben gått från en klassisk 

envägskommunikation till en flervägskommunikation, där det inte bara är företag 

som kan rikta sig och kommunicera med kunder utan även kunder som kan rikta 

sig till företag. Rhee och Lee (2009) menar att denna kommunikationsförändring 

till stor del drog nytta av smartphonens framfart. De skriver att begreppet 

“community” har gått från att gälla en grupp människor som bor på samma ställe 

till att bli en grupp människor som delar samma intressen eller värderingar, vilket 

i denna digitala medie-tid ofta kan ses vara kopplat till olika sociala medie-tjänster.  

Dessa communities kan anses vara sociala, på så vis att det är gemene man som 

skapar mycket av innehållet. Mills och Plangger (2015) skriver om dessa medier 

att de möjliggör för denna grupp människor att även skapa relationer till såväl 

företag som konsumenter. Att sociala medier kan ha haft en positiv inverkan på 

kommunikationen från en- till flervägskommunikation är en stor anledning till 

varför dessa medier ses ha vuxit så mycket. Sociala medier kan ha påverkat de 
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strategier företag eller organisationer tidigare haft inom marknadskommunikation 

för medier överlag. Mills och Plangger (2015) skriver ur ett perspektiv där 

serviceföretags påverkan av sociala medier lyfts. De menar att kunders förtroende 

i dessa fall är än viktigare (än för andra företag) och att dessa företag vinner 

förtroendet genom att visa sig vara så identitetssäkra som möjligt, för att skydda 

sina kunders identitet och integritet. Soares, Bruscato Bortoluzzo och Machado 

Barros (2012)  undersökte hur marknadsföringskanaler kan inverka på kunders 

relationer till företag och kom fram till att en kanal där relationsskapande förenklas 

mellan företag och konsument står ut över andra kanaler. De menar att 

relationsskapande kanaler i hög grad kan ha effekt på företags lönsamhet, vilket 

kan vara en anledning till att noga välja sina kommunikationskanaler som företag. 

Att just skapa lönsamhet och mervärde generellt, främst för företaget i sig men 

även för kunden, är en av grundstenarna bakom marknadsföring. 

 

2.4 Förtroende och lojalitet 

Yadav och Rahman (2018) skriver att marknadsföring på sociala medier har en 

positiv inverkan på kundlojalitet och kan hjälpa med att behålla starka relationer 

med sina kunder. Lojalitet kan, till exempel, leda till att individer följer 

varumärken på sociala medier för att de gillar dessa märken. Detta kallar forskarna 

Nisar och Whitehead (2016) för beteendelojalitet. För att uppnå beteendelojalitet 

och relation med sina kunder skriver de att företag måste väcka förtroende hos 

sina konsumenter. Nisar och Whitehead kom fram till att alla som följer ett företag 

online inte alltid visar sig vara lojala. Risken för detta är högre om företag och 

konsument inte har haft en interaktion på sociala medier. Detta tyder på att företag 

bör interagera med sina konsumenter på sociala medier, genom att till exempel 

svara på kommentarer och visa engagemang. 

Konsumenternas lojalitet har visat sig vara beroende av hur stort förtroende de har 

för företag och den tillfredsställelse de får i samband med användandet av 

företaget och dess tjänster (Anderson & Swaminathan, 2011). En signifikant och 

drivande faktor för tillfredsställelse inom digital marknadsföring och 

relationsskapande är kunders engagemang, vilket företag skapar genom material, 

kommentarer eller inlägg. Forskarna menar att förhållandet mellan lojalitet och 

tillfredsställelse påverkas av förtroendet i samband med digital marknadsföring. 

Med detta menas att ett högre grad förtroende leder till mer lojala kunder och högre 

nivå av kundnöjdhet. Trots detta visar dock forskning att en stor del användare 

ifrågasätter innehåll på sociala medier och är kritiska även till företags innehåll. 

Det är därför viktigt att företag visar kunskap och kompetens för det innehållet 

som publiceras. Warner-Søderholm et al. (2018) skriver att användare på 

Instagram och LinkedIn är mer benägna att lita på sociala medier och att aktivt 

delta. Detta gör Instagram till en bra plattform för digital marknadsföring gällande 

förtroende. 

Gretry, Horváth, Belei och van Riel (2017) forskade om hur språkstil, det vill säga 

informellt och formellt språk, i inlägg på sociala medier kan påverka existerande 

och potentiella kunder. Forskningens resultat tyder på att sociala medie-användare 

har större förtroende för företag de inte är bekanta med som använder ett formellt 

språk. Forskningen visar även att förtroendet ökar hos konsumenter som känner 

till företaget sedan tidigare. Däremot har informellt språk visat öka förtroende hos 
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existerande kunder mer än va formellt språk gör. Detta betyder att företag måste 

välja vem de vill rikta sig till och vem de vill skapa eller förstärka sin relation med. 

Sättet som företagen formulerar sina texter i Instagram-inläggen kan därför vara 

viktigt att analysera. Detta då språkstil kan ses påverka det sätt som kunder tar till 

sig av informationen som delas och om de via denna anser att företaget visar på 

den kunskap och kompetens som kunderna efterfrågar. 

 

2.5 Engagemang 

I detta stycke följer exempel på tidigare forskning som mätt engagemang på olika 

sätt och som alla har kopplingar till denna studie, där bland annat olika 

inläggskategorier lyfts. Kategoriernas effektivitet har bland annat mätts via antalet 

följare, gilla-markeringar och/eller antal kommentarer. Vissa av nedan beskrivna 

studier har även intervjuat personer för att se vilka bildmotiv och vilket textspråk 

som lockar dem mest gentemot minst.  

Deltagare i Jian, Luo och Kulemekas (2016) studie om engagemang på sociala 

medier tycker att engagemang är viktigt för dem. Enligt tidigare studier på vad 

som engagerar på Instagram kan vi läsa att olika faktorer kan ha stor inverkan på 

det synliga engagemanget, bland annat i form av bildmotiv eller ett visst textuellt 

språk. Coelho et al. (2016) studerade vilken typ av inläggskategorier av reklam, 

användargenererat innehåll, evenemang, information eller kampanj, som sågs 

generera flest antal gilla-markeringar och kommentarer. De kom fram till att 

inlägg kring evenemang samt kampanjer lockade till störst engagemang. Även 

bilder med vardagliga företeelser sågs locka fler att engagera sig genom att 

kommentera eller gilla inlägget.   

2.5.1 Visuella egenskapers inflytande på engagemang 

Andra faktorer som har lyfts i tidigare studier är bland annat ifall bilderna 

innehåller vissa motiv eller ses skapa en viss typ av känsla. Thomson och 

Greenwood (2017) undersökte vilka slags bilder eller motiv från nyhetsflöden som 

ledde till högst engagemang, vilket visade sig vara bilder med enkla utformningar 

och människors ansikten. Detta då många menade att ett fåtal människor i samma 

bild lättare delgav en känsla än en större massa. Att ansikten påverkar engagemang 

positivt lyfts av flera forskare, där bland annat Valentini, Romenti, Murtarelli och 

Pizzetti (2018) menar att en bild på en person som tittar rätt in i kameran kan öka 

engagemang och tiden som en person spenderar på att titta på bilden. Även 

Jaakonmäki, Müller och vom Brocke (2017) menar att ansikten, tillsammans med 

bland annat bildens och motivens färger eller filter, kan ha en positiv inverkan på 

det synliga engagemanget.  

Flera informanter i Thomson och Greenwoods (2017) undersökning lyfte liknande 

åsikter och de menade bland annat att bilder med synbara filter eller vattenmärken, 

såsom mindre loggor eller stämplar inte var lika enkla att engagera med, då dessa 

kändes mindre äkta. Att bilden ska kännas äkta eller inte för säljande menar 

Valentini et al. (2018) är viktigt, då en bild med en tydlig produkt i förgrunden 

även kan kännas eller tolkas som produktplacering, vilket ofta ger ett sämre 

engagemang. Att därför hitta en balans mellan tydliga objekt som samtidigt inte 

kännas för insäljande är viktigt för att företaget ska kännas ärligt i sina bilder som 
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postas. Att Coelho et al. (2016) menar att kampanjer kan vara en av de 

inläggskategorier som skapar mest engagemang, enligt deras studie, är därför 

intressant då dessa ofta kan innehålla produktbilder. 

2.5.2 Textuella egenskapers inflytande på engagemang 

Coelho et al. (2016) skriver att det inom textuellt engagemang är svårt att helt slå 

fast vilken typ av text som lockar till störst engagemang. De skriver att olika 

studier tyder på olika svar där till exempel underhållande eller informerande texter 

både visat sig ge högre antal gilla-markeringar och kommentarer och färre. Detta, 

menar de, beror på att olika forskare och studier berör olika medier, vilket gör att 

resultatet förändras. Sociala medier kan därför bitvis ses som en heterogen grupp 

av medier, då de inte helt och fullt levererar samma resultat varje gång. Coelho et 

al. (2016) menar dock att tydligt säljande texter snarare kan få motsatt effekt på 

engagemang och minska det istället för öka, vilket går ihop med vad Valentini et 

al. (2018) menar gäller för visuellt engagemang.  

Att antalet kommentarer kan påverkas av flera faktorer är tydligt och Jaakonmäki 

et al. (2017) menar att detta engagemang även kan styras av hur många hashtaggar 

# inläggsskaparen väljer att göra och att de ser att elva stycken eller fler hashtaggar 

ger ett större engagemang. Bianca Ingrosso (2017), en av Sveriges största 

influencers med över en miljon följare på Instagram, menar dock att hashtaggar 

inte är något som man använder sig utav längre. Den generella uppfattningen om 

detta är att mindre konton med färre antal följare har ett större behov av att 

hashtagga sina inlägg för att få större spridning medan större kontons spridning 

och följarskara ökar med hjälp av andra effekter.  

2.5.3 Känslomässiga egenskapers inflytande på engagemang 

Engagemang kan mätas genom analyser av till exempel antal visningar, gilla-

markeringar, delningar, hur många som använder taggar och som besöker 

företagets webbplats efter att ha sett deras kampanj på sina sociala medier, med 

mera (Jian, Luo & Kulemeka, 2016). Forskarna hävdar att ett företags insatser på 

sociala medier bör fokusera på inlägg som får mest engagemang från användarna, 

det vill säga som får människor att prata om företaget, läsa, kommentera och följa 

det, vilket ger människor en röst och förmåga att dela åsikter och information.  

Inom engagemang nämner Jian et al. (2016) intimitet, vilket är de känslor och 

känslomässiga anknytningar kunder uppvisar i sitt beteende men också meningen 

bakom språket som används i kommentarer, inlägg och recensioner. Kopplat till 

detta är engagemang som leder till påverkan, det vill säga hur kunder delar med 

sig av sina känslor genom rekommendationer till andra potentiella kunder i sina 

sociala nätverk. Dessart, Veloutsou och Morgan-Thomas (2015) menar även att 

det kan finnas flera anledningar till varför personer väljer att kommentera på 

inlägg eller poster, där både kommunikation med inläggsskaparen och/eller andra 

likasinnade lyfts, som en plattform att hitta nya vänner eller bolla idéer kring ett 

visst ämne.  

Jaakonmäki et al. (2017) menar även att inläggsskaparens identitet kan påverka 

engagemanget, där bland annat yngre kvinnor ofta skapar ett större engagemang i 

sina kanaler än övriga åldersgrupper. Även Syrdal och Briggs (2018) lyfter 

identiteten som en påverkande faktor inom uppvisat engagemang, tillsammans 

med inläggsskaparens publiceringstid. Coelho et al. (2016) menar dock att 
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veckodag inte har någon större inverkan på synligt engagemang på 

Instagramposter.  

Syrdal och Briggs (2018) studerade även olika typer av engagemang i sociala 

media och vad som ses påverka det. En informant menade till exempel att 

engagemanget, vad gäller antal gilla-markeringar och kommentarer, på hennes 

inlägg på Instagram i hög grad kunde styras av personer i hennes närhet som visade 

stöttning i form av att dela inlägget eller gilla det. Detta menade även informanter 

i Thomson och Greenwoods (2017) studie, där gilla-markeringar ibland utdelades 

för att visa vänner sin stöttning eller för att de själva ville sprida bilden vidare i 

sitt “följer”-arkiv. Det är därför viktigt att ha med sig att gilla-markeringar inte 

endast behöver betyda engagemang av det slaget att en kund gillar en bild ett 

företag lägger upp, till exempel, utan kan ha flera bakomliggande faktorer. Vi 

kommer i vår studie utgå ifrån positivt engagemang, vilket menas att vi kommer 

se gilla-markeringar samt kommentarer, om inte uppenbart negativt formulerade, 

som något positivt och stöttande för det företag som gjort inlägget. 

 

2.6 Parametrar och analysverktygets kategorier 

Parametrar och kategorier 

I studien är det i hög grad relevant att mäta det synliga engagemanget, i form av 

följare, gilla-markeringar och kommentarer, och se vad som ses ha inverkan på 

dessa. Dessa kallas i studien för mätbara parametrar. Från forskningen ovan tog vi 

fram kategorier som kommer vara basen i studien. Detta görs med hjälp av de 

faktorer som lyfts i tidigare forskning och studier, vilket av forskningen som lyfts 

både setts som visuella, textuella samt känslomässiga sådana. 

En mätbar parameter är bland annat hashtaggar som har lyfts kunna påverka 

engagemang positivt om de används korrekt eller ens alls. En hashtag är, enligt 

Cambridge Dictionary (u.å.), ett nyckelord som används för att beskriva ett inläggs 

ämne, för på så vis kunna strukturera upp data enklare. På Instagram är en hashtag 

klickbar och leder till alla inlägg som använder samma hashtag från samtliga 

Instagram-användare.  

Kategoriseringen som vi utgick ifrån grundade sig därför på tidigare presenterad 

forskning och berör nedan punkter. Dessa utgör egenskaper hos inläggen som 

potentiella påverkansfaktorer.  

- Bildmotiv: om bilden innehåller mat, en produkt eller övrigt element 

(exempelvis personer, djur eller miljöer) 

 

- Textuella element: om texten är utformad säljande eller 

informerande  

Mått på engagemang 

Ninjalitics är ett gratis Instagram-verktyg som mäter engagemang på Instagram-

konton och deras inlägg rörande gilla-markeringar och kommentarer. 

Engagemang kan vara något som fluktuerar beroende på flertalet faktorer, vilka vi 
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i denna studie till största del belyser i form av bildmotiv och textuella kategorier. 

Standarden för denna typ av mätningar är att graden för engagemang sjunker ju 

fler följare ett konto har, ett faktum som kan påverkas av flera olika faktorer. I och 

med detta kan vi utläsa att större konton inte nödvändigtvis behöver innebära 

högre engagemang, utan kan snarare ses ha lägre engagemangsgrad sett till antal 

följare.  

För att kunna mäta engagemang mellan våra tre studerade företag använder vi oss 

utav värdet av gilla-markeringar och kommentarer sett till antal följare som varje 

företag har. Detta gör att mängden följare kan ha inverkan på hur datan presenteras 

och upplevs. Ninjalitics (u.å.) beskriver att den generella engagemangsgraden 

(vilken går att se under bilaga C) skiljer sig åt beroende på mängden följare, vilken 

statistik de får bland annat av analyserade konton på deras egen webbplats. 

Engagemangsgraden som studien har utgått ifrån är därför denna: 

- Upp till 1.000 följare:    8% 

- Mellan 1.000 upp till 5.000 följare:   5,7% 

- Mellan 5.000 upp till 10.000 följare:  4% 

- Mellan 10.000 upp till 100.000 följare:  2,4% 

- Från 100.000 följare och uppåt:   1,7% 

Engagemangsgraden (antalet procent ovan), enligt Ninjalitics (u.å), är 

medelvärdet av antalet gilla-markeringar och kommentarer för de senaste tolv 

inläggen delat med antal följare kontot innehar. I vår studie har vi använt oss utav 

en liknande formel, där engagemangsgraden har delats upp i antal gilla-

markeringar samt kommentarer. Detta eftersom vi önskar se om det finns 

skillnader i de mest gillade eller mest kommenterade inläggen, samt att 

kommentarer kan visa på en annan sorts engagemang. Det kan, till exempel, kräva 

mer tid och därför mer engagemang att skriva en kommentar än att gilla ett inlägg. 

Dessutom har inläggen överlag färre kommentarer än gilla-markeringar, vilket lätt 

kan göra så att antal kommentarer försvinner i mängden av gilla-markeringar.  

Genom att separera gilla-markeringarna från kommentarerna får vi därför 

ytterligare ett mått på engagemang. Vi har även räknat ut engagemangsgraden  

varje inlägg för sig. Detta för att se hur engagemanget kan variera från inlägg till 

inlägg, beroende på innehållsstrategi vilken berör inläggets bildliga eller textuella 

kategorisering, vilka vi beskriver mer under punkt 3.1.2. Denna engagemangsgrad 

som uppvisas ovan utgör därför studiens baseline, det vill säga det mått som bör 

uppnås för att inläggen i sig ska anses vara lyckade. I och med ovan procentsats 

från Ninjalitics tydliggörs det att engagemangsgraden kan komma att sjunka desto 

fler följare ett konto får, vilket är en faktor som vi därför utgår ifrån i denna studie. 

 

2.7 Sammanfattning 

I enlighet med ovan forskning så kan vi konstatera att det finns många faktorer 

och med det kategoriseringar som kan påverka engagemanget på Instagram. 

Engagemang kan vara något som ses som reaktion på en bild eller text, och om 

dessa innehåller ett visst element, men kan även bero på andra okända faktorer. 

Av ovan nämnda forskningsartiklar valdes relevanta kategorier ut som tidigare 
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setts ha någon form av inverkan på engagemanget på Instagram, för att se vilka av 

dessa som stämmer in på denna studie. 

I vår analys förutsätter vi att de som har gillat och kommenterat på företagens 

inlägg är de som redan gillar eller följer företagen. Dock finns möjligheten att de 

som gillat eller kommenterat på ett inlägg inte följer företagen. Antalet gilla-

markeringar och kommentarer är trots detta de samma oavsett vem som lämnat 

dem, vilket inte borde göra studien mindre reliabel. Vi väger gilla-markeringarna 

samt kommentarerna mot antal följare för att studien ska bli mer rättvis. Detta 

eftersom företagen har olika följarantal samt ett mått som behöver inkluderas när 

vi jämför med den engagemangsgrad som Ninjalitics presenterar. 
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3. Metod och material 

För att se vilka faktorer kring synbart engagemang som kan ha inverkan på våra 

valda företags Instagram-flöden valde vi att strukturera en matris med de 

kategorier som lyfts under tidigare forskning till hjälp för att analysera 

inläggsdatan. I och med detta kommer vi utföra en innehållsanalys av datan från 

dessa flöden. Analysen kommer främst utföras genom att logga inläggen under 

olika kategorier, där samma inlägg troligen kommer kunna finnas i flera olika 

kategorier.  

Inläggens gilla-markeringar har därefter kommit att delas med antal följare från 

varje företag, då detta ställer antalet gilla-markeringar i relation till något annat. 

Antalet gilla-markeringar och kommentarer tillsammans med företagens antal 

följare blir därför ett samlat mått på engagemang i denna studie. Inläggen med 

högt antal gilla-markeringar och/eller kommentarer har sedan markerats i den 

skapade matrisen för att se vilka kategorier som ses skapa högst eller lägst 

engagemang. 

 

3.1 Innehållsanalys 

För att hitta faktorer som kan påverka engagemang valde vi att göra en 

innehållsanalys som har för syfte att undersöka stora mängder data. Denna i form 

av både bildmotiv samt textspråk, för att kunna identifiera mönster och finna 

detaljer i det undersökta material (Denscombe, 2016). Under en innehållsanalys 

kan det insamlade materialet lättare delas upp och struktureras, enligt författarna 

White och Marsh (2006). Detta gjordes genom att dela upp de analyserade inlägg 

i olika kategorier. Dessa kategorier skapades utifrån den information som kunde 

utläsas från den insamlade datan och baseras både på visuellt såväl som textuellt 

material. Därefter skapades en matris, med ifyllbara fält, för att enklare dela upp 

inläggen i studiens kategorier. I början av analysen skapades flera kategorier 

utifrån den insamlade datan. White och Marsh (2006) menar att kategorier måste 

vara tydliga för att mätningarna blir så exakta som de kan vara, vilket är en 

anledning till att både visuella samt textuella element kategoriserades. En studies 

data kan dock förlora mycket information genom att kategoriseras för mycket 

medan vårt mål är att få ut så mycket information som möjligt av studiens 

analyserade inlägg. Detta ledde till att vi valde ut de kategorier som återfanns flest 

gånger i analysen av alla företag, vilka blev bildmotiv rörande mat, produkter och 

övrigt (vilka innefattar personer, djur eller miljöer)  samt textspråk rörande 

säljande och informativ text.  

Denscombe (2016) beskriver jämförande metod som ett sätt att jämföra olika 

koder och kategorier som framträder under en analys. Genom detta 

tillvägagångssätt har forskarna möjlighet att förfina och förbättra sina förklaringar 

i olika teorier och begrepp som analyseras ur datan. Författaren lyfter också att det 

kan användas för att identifiera likheter samt skillnader för att kunna jämföra data. 

Vi har i vår innehållsanalys vägt kategorier mot varandra, för att se vilka som hade 

högre engagemangsgrad än andra. Varje företag analyserades först för sig själv, 

för att sedan jämföras mot varandra för att kunna identifiera likheter och 
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skillnader, samt få ökad förståelse över hur engagemang kan ses påverkas av 

bildmotiv och textspråk.  

Analysens mål, som är att identifiera vilka faktorer som påverkar inläggens 

engagemangsgrad, bestämdes i förväg och sattes till att utvinna svaren på vilka 

bildmässiga eller textuella kategorier som kan påverka Instagram-inläggs 

engagemang positivt, i form av fler antal gilla-markeringar eller kommentarer. I 

och med denna analys ämnar vi undersöka vilka bildmotiv ellet vilket textspråk 

som i våra valda företag kan ha inverkan för att skapa ett högt engagemang på 

företags Instagram-konton. Syftet är således inte att se vilket företagskonto som 

presterar bäst utan endast att väga kategorier mot varandra för att se vilka som kan 

ha störst inverkan på positivt engagemang, vilket även är det som den genererade 

kunskapen är tänkt att användas till. 

3.1.1 Studieobjekt och material 

För att besvara studiens frågeställningar som ämnar undersöka vilka faktorer som 

bidrar till högt engagemang (högt antal gilla-markeringar eller kommentarer) i 

företags Instagram-flöden valdes tre företags Instagram-konto ut: @jordklok.se, 

@laplandecostore, och @welloteket. Företagen valdes utifrån studiens 

avgränsningar och skulle vara hållbarhetsinriktade och ha ett aktivt Instagram-

konto med en följarskara mellan 3.500-15.000. De skulle även ha en egen 

webbshop där de skulle sälja liknande produkter, det vill säga livsmedel och 

skönhetsprodukter. 

Inlägg som analyserats valdes ut efter ett kriteriebaserat urval (Dalen, 2008), vilket 

betyder att de valdes utifrån urvalskriterier som behövs för att besvara studiens 

frågeställning Vi valde därför att analysera de 30 senaste inläggen från varje 

företag. Beroende på företag är inläggen utspridda över två till åtta månader, 

eftersom de inte har samma publiceringsfrekvens, där även företagens följarantal 

kan ha fluktuerat under denna tid.  Inläggen är därför inte handplockade 

individuellt, utan ett slumpmässigt antal valdes ut, som generellt sett räcker för att 

se samband, och utgjorde vår urvalspopulation. Vi önskade få en bild av hur 

inläggen och dess engagemang förändras över tid, då inlägg som funnits en längre 

tid har exponerats och funnits tillgängliga under en längre period, vilket var en 

anledning till att inlägg valdes kronologiskt.  

3.1.2 Bearbetning och analys av data 

Med utgångspunkt från tidigare forskning valdes kategorier relevanta till studien; 

bildkategorier för att identifiera bildens innehåll samt textkategorier för att 

identifiera textens inriktning. Bildkategorierna valdes ut efter innehåll som ofta 

återkom i företagens inlägg, där vi först började med flertalet kategorier för att 

sedan slå ihop vissa av dem som visade sig innehålla för få inlägg. Dessa samlades 

i en “övrig” kategori där innehåll som endast hittades enstaka gånger placerades. 

Företagens analyserade inlägg strukturerades i varsin matris för att möjliggöra 

analysen av deras Instagram-flöde. Sammanlagt analyserades 90 inlägg, det vill 

säga de 30 senaste inlägg från varje företag.   

Kategoriseringen gick till som så att en matris först skapades för varje företag, där 

ifyllbara fält fanns. Dessa fält bestod av våra mätbara parametrar, där antalet 

följare, gilla-markeringar, kommentarer samt hashtaggar kunde fyllas i. Även 

studiens kategorier fanns med i matrisen där bildmotiv var indelad i tre (mat, 
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produkt samt övrigt) tillsammans med studiens textspråk med två indelningar 

(säljande samt informerande). Utöver dessa fanns fält för att fylla i 

kommentarskänsla samt ett för att i större grad beskriva bildens- samt textens 

innehåll. Om bildmotivet tydligt fanns med las inlägget i den relevanta kategorin, 

annars las den i kategorin övrigt, som därav kan innehålla en del olika motiv. 

Texten analyserades på så vis att om det fanns något förklarade eller berättande 

sågs den som informativ och om det fanns ord som REA, till exempel, eller annat 

som berörde kampanjspecifika produkter eller länkar till företagets webbutik sågs 

den som säljande.  

Efter insamlandet av inläggsdatan gick vi var och en för sig igenom de olika 

matriserna (en för varje företag) för att se så att uppfattningarna kvarstod även för 

den andre. Detta menar White och Marsh (2006) underlättar analysen av både 

innehåll och jämförandet av uppgifterna som är insamlade, så att förutsättningarna 

inte skiljer sig åt. Detta kan göra studiens reliabilitet högre, då samma 

förutsättningar kan följas oberoende Instagram-konto och sannolikheten att olika 

forskare analyserar likadant är högre.  

Beräkningen för att procentuellt sett få ut antal gilla-markeringar och 

kommentarer, för att möjliggöra en jämförelse mellan företagen trots att de hade 

olika antal följare, räknades ut som följer:  

- Antal gilla-markeringar per inlägg delat med företagets antal följare 

- Antal kommentarer per inlägg delat med företagets antal följare 

Från detta togs det procentuella värdet, vilket betyder att summan som kom ur 

ovan beräkning multiplicerades med 100. Ur detta kom en procentuell summa över 

hur många följare som har gillat eller kommenterat ett inlägg. Ett problem med 

detta tankesätt är att det inte alltid är företags följare som kommenterar och gillar 

inlägg och även andra Instagram-användare kan visa engagemang. Beräkningen 

gjordes därför i jämförande syfte för att besvara vår frågeställning och i resultatet 

beskrivs det att ett antal följare har gillat ett inlägg, men det är nödvändigtvis inte 

bara följarna till det faktiska kontot som har gillat inlägget.  

Studiens kategorier kom sprungna ur den forskning som lyfts under avsnitt 2. De 

analyserade inläggen kunde i studien förekomma i flera olika kategorier, då en 

bild kan innehålla både en person och en produkt, till exempel. Grafiska bilder är 

i studien bilder med en enkel färgad platta eller en bild som bakgrund med text på, 

vilka placerats i kategorin övrigt.  

För att räkna ihop inläggen i de olika kategorierna användes aritmetiska 

medelvärden. Denna beräkning används för att få ett resultat oberoende av att antal 

gilla-markeringar vid tillfällen när dessa ses vara varierande. Denscombe (2016) 

skriver att medelvärde ger en jämn fördelning av olika parametrar, vilket 

eftersöktes för att kunna jämföra de olika kategorierna. Standardavvikelse 

användes tillsammans med medelvärdet, detta för att identifiera hur mycket 

resultatet kunde avvika från medelvärdet vi räknade ut. Detta blir användbart till 

exempel när ett inlägg har fått mycket högre antal gilla-markeringar än andra 

inlägg. Ju större spridning desto större standardavvikelse.  

För varje företags Instagramsflöde räknade vi ihop gilla-markeringar och 

kommentarer för sig och beräknade sedan dess medelvärde. När vi fått ett 
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medelvärde för gilla-markeringarna och kommentarerna räknade vi ut 

standardavvikelse. Detta för att hantera spridning av data (Denscombe, 2016) och 

möjliggöra en mer rättvis analys av företagens engagemangsgrad, trots enstaka 

inlägg som kan ha högre engagemang på grund av olika faktorer (till exempel 

tävlingar). Denna beräkningsmetod valdes därför för att vissa inlägg sågs avvika 

från medelvärdet. Standardavvikelsen räknades ut genom en funktion i excel; 

“=STDEVPA”. Studiens medelvärden och standardavvikelser beräknades på varje 

företags totala antal analyserade inlägg. 

Senare räknades antal inlägg i de valda kategorierna mat, produkt och övrigt, samt 

säljande och informerande ihop. Tillsammans med genomsnittsantalet för gilla-

markeringar och genomsnittet för kommentarer samt standardavvikelse för de 

båda skapades en tabell för att möjliggöra en jämförande analys av de tre 

företagen. 

3.1.2 Etiska överväganden 

Bilder och inkluderade bildtexter (captions) från våra valda företags Instagram-

konton publiceras på internet och inriktar sig till en bred publik. Företagen 

bedriver öppna Instagram-konton med offentlig kommentarsmöjlighet som har lett 

till möjligheten till en så kallad netnografi (Alvehus, 2013). Alvehus menar att det 

är svårt att be om samtycke från alla användare på internet, bland annat för att 

vissa konto kan komma att vara inaktiva och därmed är det inte möjligt att kontakta 

personen. Denscombe (2016) beskriver liknande scenario, där han menar att 

datainsamling utan informerat samtycke tillåts om det innebär att personliga 

risker, i form av röjd identitet eller liknande, inte inträffar och när det inte är 

möjligt. Det betyder att samtycke från företag och kommentarsförfattare för vilka 

Instagramsinlägg analyserades inte behövdes för att uppfylla de etiska aspekterna 

kring studien (Denscombe, 2016; Alvehus, 2013).  

Weller och Kinder-Kurlanda (2016) skriver att även om information på sociala 

medier är offentlig är användare inte alltid medvetna om att denna information kan 

användas för vetenskapliga studier. Därför hävdar författarna att användarna och 

den insamlade datan bör anonymiseras men lyfter även det faktum att det inte alltid 

är möjligt. Markham och Buchanan (2012) lyfter dessutom att offentlig data på 

internet inte alltid betraktas som offentlig av användarna som förväntar integritet, 

vilket betonar att de inte är medvetna om att datan kan användas av forskare. 

Utifrån dessa punkter har Markham och Buchanan skapat en lista med frågor som 

vi ställde oss under studiens gång, i vilken ingår bland annat användarnas 

antaganden om plattformens offentlighet och forskarnas skyldighet till att skydda 

deras integritet genom sekretess, utövande av informerat samtycke och anonymitet 

(Markham & Buchanan, 2012). I vår studie citeras inga kommentarer som kan 

peka på en användare och de analyserade inläggen beskrivs endast övergripande 

med fokus på bildmotiv.  

Hur data hanteras, lagras och presenteras är också en viktig etisk aspekt (Weller 

& Kinder-Kurlanda, 2016). All insamlad data och information finns endast 

tillgänglig för oss och inga andra individer, där vi dessutom har valt att inte lagra 

känslig data. Inom ramen för vår studie har vi endast analyserat Instagraminlägg 

utifrån tidigare nämnda faktorer, vilket leder till att känslig information inte 

sparas. Vare sig användarnamn, personuppgifter eller citat kommer antecknas, 

utan endast generella indikationer på engagemang som leder till generella 



23 

beskrivningar för att inte röja eventuella individer som kommenterat under 

företagens Instagraminlägg. Studien uppfyller därför konfidentialitetskravet som 

förbjuder att personuppgifter offentliggörs (Patel & Davidson, 2011). 

För att uppfylla de etiska kraven måste vetenskaplig integritet uppfyllas, vilket 

betyder att vi som forskare är objektiva under hela studiens process och tolkningar. 

Erfarenhet och kompetens är ytterligare ett krav till vetenskaplig integritet som 

uppfylls eftersom parametrar och kunskap är samlad från tidigare forskning med 

referens till källorna (Denscombe, 2016). Dessa krav uppfylls eftersom studien 

endast beskriver information som inhämtats på de tre företagens Instagram-konton 

samt beräkningar gjordes på riktiga siffror, utan subjektivitet. 
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4. Analys och resultat 

Inom ramen för vår studie har vi samlat in data gällande inlägg och engagemang 

på Instagram från tre företagskonton; Welloteket, Jordklok samt Lapland Eco 

Store. Vi har analyserat företagens Instagraminlägg enligt ovan beskriven 

innehållsanalys, där matrisens olika kategorier kom sprungna ur tidigare lyft 

forskning. Analysen påbörjades företag för företag för att sedan jämföras med 

varandra. Detta för att dels se mönster inom det egna företagets engagemangsgrad 

gällande innehållsstrategier, bildmotiv och textspråk men även gentemot övriga 

företag, som har byggt upp sina innehållsstrategier och information på ett annat 

sätt. Genom att först analysera företagen var och ett för sig kan varje företags 

egenheter och idé genomlysas innan samtliga analyseras mot varandra, för att ge 

ytterligare ett djup på studien. 

I nedan presenterad inläggsdata går vi djupare in på de delar som ses höja 

respektive sänka företagens engagemangsgrad, där studiens matris med sina 

kategorier lyfts. Studiens tre matriser, en för varje företag, finns i anonymiserade 

versioner under bilaga A. 

 

4.1 Inläggsdata 

För att besvara studiens syfte, vilket är att analysera vad som tycks skapa 

engagemang på Instagram för mindre hållbarhetsinriktade företag, gjordes en 

innehållsanalys som utgick från samtliga företags Instagram-konton där de 30 

senaste posterna analyserades. Först beskrivs varje företags fem inlägg med högst 

engagemang, där antalet gilla-markeringar främst fått styra. Därefter följer 

företagets fem minst gillade inlägg, med lägst antal gilla-markeringar och 

kommentarer. Vi har där analyserat vad som ses påverka antalet, positivt som 

negativt, och därefter gett en sammanfattande analys.  

Efter att företagens mest och minst gillade samt mest och minst kommenterade 

inlägg presenterats har en jämförande analys gjorts av de tre företagen, där 

olikheter och likheter uppmärksammas. Slutsatserna beskrivs sedan i studiens 

resultat och i diskussionsdelen där bland annat inläggens kategorier, som setts 

påverka studiens resultat mest, lyfts.  

 

 Welloteket Jordklok Lapland 

Antal följare 12.900 7.535 11.000 

Totalt antal gilla-markeringar 5.809 7.695 7.586 

Totalt antal kommentarer 86 626 588 

Medelvärde engagemangsgrad 
(gilla+kommentar) 

1,52% 3,68% 2,48% 

Medelvärde gilla-markeringar 193,63 256,5 252,87 

StdAv gilla-markeringar 97,20 161,33 207,27 
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Medelvärde kommentarer 2,83 20,87 19,6 

StdAv kommentarer 3,45 43,35 31,39 

Antal inlägg bildkategori MAT 24 0 4 

Antal inlägg bildkategori PRODUKT 3 17 24 

Antal inlägg bildkategori ÖVRIGT 3 14 8 

Antal inlägg textkategori SÄLJANDE  28 19 22 

Antal inlägg textkategori INFORMERANDE 25 24 21 

          Tabell 1. Studiens mätparametrar och kategoriserade inlägg 

 

Tabellen ovan beskriver studiens totala antal följare, gilla-markeringar samt 

kommentarer och sedermera studiens inlägg som placerats in i matrisens fem 

kategorier, där både bildmotiv såsom textspråk finns representerade. Tabellen 

visar även företagens medelvärden samt engagemangsgrad. Denna i enlighet med 

Ninjalitics, där det totala måttet för engagemang har räknats ut genom att plussa 

ihop både antal gilla-markeringar samt antal kommentarer, för att lättare kunna 

jämföra med Ninjalitics mått. Överlag i studien har vi dock separerat de två 

måtten, för att visa på skillnaderna mellan antal gilla-markeringar samt antal 

kommentarer.  

Företagens olika innehållsstrategier presenteras i matrisens fem kategorier, där 

varje analyserat inlägg kan finnas med i varje kategori. Detta då varje inlägg kan 

innehålla en bild med mat-, produkt-, samt övriga element och en säljande samt 

informerande text. De olika kategoriernas maxvärde är därför 30. I och med 

företagens olika innehållsstrategier kan vi bland annat utläsa i tabellen ovan att 

Welloteket främst fokuserar på matbilder medan Lapland Eco Store främst 

publicerar inlägg med produkter. Dessa strategier är något som lyfts mer i analysen 

företag mot företag, som presenteras under punkt 4.1.4. 

4.1.1 Welloteket 

Under analysen hade Welloteket 12.900 följare och 607 inlägg på sitt Instagram-

konto. I och med detta följarantal utgår vi från Ninjalitics engagemangsmått för 

konton mellan 10.000-100.000 följare, vilka borde nå upp till cirka 2,4% 

engagemangsgrad (procent av antalet följare som engagerat sig med innehållet). 

Observera dock att Ninjalitics mått räknas på det sammantagna måttet för antal 

gilla-markeringar och kommentarer, medan studien i stort utgår från dem var och 

en för sig, vilket kan visa på ett lägre mått än om det hade slagits ihop. Sammanlagt 

hade de 30 analyserade inläggen 5.809 gilla-markeringar och 86 kommentarer. 

Majoriteten av Wellotekets inlägg visar bilder på mat tillsammans med 

instruktioner till ett recept skrivna i inläggets bildtext. I många av inläggen finns 

dessutom information om olika ingredienser som har positiv påverkan på 

människors hälsa tillsammans med hänvisningar till Wellotekets webbutik för att 

kunderna ska köpa de produkter företaget säljer.  

Förutom recept- och matrelaterade inlägg har Welloteket även inlägg relaterade 

till högtider samt kampanj- och inspirationsbilder som syftar till att uppmuntra 

sina följare att köpa produkter hos dem. Welloteket har inte använt sig av 



26 

hashtaggar i de 30 analyserade inläggen, till skillnad från Lapland Eco Store och 

Jordklok. 

 

Inlägg med högst antal gilla-markeringar & kommentarer 

Wellotekets inlägg som både har fått högst antal gilla-markeringar samt högst 

antal kommentarer (409 gilla-markeringar och 13 kommentarer) visar en 

inzoomad tårtbit tagen i en miljö som liknar ett kök. Tillsammans med fotot finns 

en text med ett recept till tårtan som visas och en hänvisning till Welloteket 

webbutik. På så vis är inlägget både informerande, då det finns information om ett 

recept, samt säljande, då företaget rekommenderar följarna att  köpa produkterna 

hos dem. Inlägget har gillats av 3,17% av kontots följare samt  kommenterats av 

0,1%. Detta är en högre engagemangsgrad än den som Ninjalitics (u.å) beskriver 

för ett konto av liknande storlek som Wellotekets.  

Det andra inlägget som har flest gilla-markeringar på Wellotekets Instagram-

konto har även fått tredje högst antal kommentarer (368 gilla-markeringar, 8 

kommentarer). 2,85% av företagets följare har med detta gillat inlägget och 0,06% 

av följarna har kommenterat det. Återigen finns ett foto på mat i ett zoomat 

perspektiv. Ett recept finns också i inläggets bildtext, denna gång utan hänvisning 

till Wellotekets webbutik eller information om något av ingredienserna. Fokuset 

finns istället på maträtten som Welloteket motiverar sina följare att prova hemma.  

Tredje inlägg med högst antal gilla-markeringar och näst högst antal kommentarer 

(317 gilla-markeringar och 11 kommentarer) har gillats av 2,45% av företagets 

följare samt har 0,08% av följarna kommenterat. Detta inlägg är mycket likt det 

första, som visar en bild på en maträtt tillsammans med ett recept och med säljande 

information om att vissa av ingredienserna finns på Welloteket.se.  

Inläggen som står på fjärde samt femte plats av de fem inlägg med högst antal 

gilla-markeringar är också lika i hur de presenteras för följarna. Inlägget på fjärde 

plats har även fått tredje högsta antal kommentarer (314 antal gilla-markeringar, 

det vill säga 2,2% av följarna, och åtta kommentarer, det vill säga 0,06% av antalet 

följare). Inlägget som har placerats sig på femte plats i antal gilla-markeringar 

placerar sig också på femte plats i antal kommentarer (288 gilla-markeringar, 2,2% 

av antal följarantalet, och sju kommentarer, det vill säga 0,05% av antalet följare). 

Båda inlägg visar bilder på en maträtt som följs av ett recept och en länk till 

Wellotekets webbutik som motiverar följarna att köpa ingredienserna hos dem.  

 

Inlägg med lägst antal gilla-markeringar & kommentarer 

Två inlägg har fått minst antal gilla-markeringar på Wellotekets Instagram-konto 

och har båda fått 32 gilla-markeringar, vilket betyder att 0,2% av deras följare 

skulle ha gillat dem, och har inga kommentarer.  Båda inläggen är kampanjer och 

visar kosttillskott i form av vitaminburkar mot en naturliknande bakgrund. Första 

inlägget syftar endast till att sälja, eftersom de i inläggets bildtext enbart hänvisar 

till deras webbplats och påminner om kampanjen som pågår. Det andra inlägget 

är dock även informerande på så sätt att Welloteket beskriver om de olika 

vitaminerna, som visas på inläggets bild, och hur de är bra för kroppen. 
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Nästa inlägg med minst antal gilla-markeringar har gillats av 37 användare, som 

motsvarar 0,2% av företagets följare, och har inga kommentarer, samt anses ha ett 

säljande syfte. Detta då de presenterar en av sina produkter bland annat genom att 

skriva att den har tilldelats ett pris, vilket bör kunna locka andra kunder att köpa 

den. Det skulle dock även kunna ses som informerande, eftersom företaget berättar 

om hur bra produkten anses vara. 

På fjärde plats finns ett kampanjinlägg som visar en grön smoothie med text i 

liknande färg som informerar om kampanjen. Inlägget har fått 48 gilla-

markeringar men inga kommentarer. Inläggets text är både säljande och 

informerande, detta då Welloteket beskriver deras pågående kampanj (som 

följarna “inte vill missa”) tillsammans med en text om vad produkten på bilden är 

bra för och hur den bidrar till kroppens välmående. Det femte inlägget med minst 

antal gilla-markeringar (83 gilla-markeringar, inga kommentarer) är också ett 

kampanjinlägg. Bilden visar tre burkar på olika kosttillskott tillsammans med en 

liten växt och skärbräda. Inläggets bildtext innehåller information om dessa tre 

olika kosttillskott och vad de bidrar till. Texten ses även vara säljande eftersom 

Welloteket skriver om rabatten som inte får missas. 

 

Sammanfattande analys & resultat 

Avslutningsvis är inläggen som har fått högst antal gilla-markeringar och 

kommentarer lika varandra då alla visar ett foto på mat och att alla informerar 

följarna med ett recept till maträtten. Att det finns ett säljande syfte genom 

hänvisningar till Wellotekets webbutik eller inte har inte visat sig göra stor 

skillnad eftersom båda typer av inlägg har fått mest engagemang i form av 

kommentarer och gilla-markeringar. Kommentarerna till inläggen är från 

Instagram-användare som bland annat taggar andra användare, ger positiva 

omdömen om receptet, visar tacksamhet för delning samt ställer frågor som 

Welloteket svarar på. 

Welloteket har på sina tre mest gillade inlägg nått upp till Ninjalitics 

engagemangsgrad om minst 2,4% medan övriga inlägg får mindre. Inläggens 

totala medelvärde gällande engagemang (där antal gilla-markeringar och 

kommentarer har lagt ihop, liksom i Ninjalitics engagemangsgrad) blir därför 

endast 1,52%, vilket visas i tabell 1. Överlag kan det observeras att kampanjinlägg, 

som till skillnad från receptinläggen har ett tydligt säljande syfte har fått lägst 

engagemang både i form av kommentarer och antal gilla-markeringar.  

Welloteket är ett företag som oftast marknadsför sina produkter genom att dela 

nyttiga recept som andra användare har publicerat på Instagram, med bilder på 

maträtter. Bland de 30 analyserade inlägg fanns inga bilder med personer utan har 

endast visat fokus på mat samt deras egna produkter som de presenterat antingen 

med foto eller grafiska montage. De har även publicerat grafiska bilder samt 

inspirationscitat i form av en svart text på en enfärgad bakgrund. 

4.1.2 Jordklok 

Under studien hade Jordklok 7.535 följare och totalt 118 inlägg på deras 

Instagram-konto. I och med detta följarantal utgår vi från Ninjalitics 

engagemangsmått för konton mellan 5.000-10.000 följare, vilka borde nå upp till 

cirka 4% engagemangsgrad. Som tidigare nämnt är dock Ninjalitics mått uträknat 
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på det sammantagna måttet för antal gilla-markeringar och kommentarer, medan 

vi i stort utgått från dem var och en för sig, vilket kan visa på ett lägre mått än om 

de hade slagits ihop. Sammanlagt hade de 30 senaste inläggen totalt 7.695 gilla-

markeringar och 614 kommentarer. I motsats till Welloteket använder Jordklok 

hashtaggar som de skriver i inläggets bildtext eller i en följande kommentar. Hur 

många de använder varierar från noll till tolv stycken och de mest förekommande 

är #jordklok och miljöinriktade hashtaggar som #miljövänligt, #eko, #zerowaste 

och #hållbart. 

 

Inlägg med högst antal gilla-markeringar & kommentarer 

Jordkloks inlägg med högst antal gilla-markeringar med 797 stycken (10,6% av 

företagets följare, vilket ses som ett högt engagemang för Jordkloks storlek på 

konto) är utformat informativt och mindre säljande. Bilden består av ett foto på ett 

träd med överlappande text som påpekar att människan borde prioritera träd, vilka 

ger syre, mindre än till exempel trådlöst internet. Inlägget kan anses ha en 

sarkastisk karaktär utöver den informerande text som inlägget besitter. Inlägget 

består av fyra hashtaggar, vilket är bland det minsta antalet hashtaggar som 

Jordklok har använt i ett inlägg, och 14 kommentarer (0,18% av företagets följare) 

av användare som bland annat taggar andra användare i inlägget.  

Jordkloks inlägg som har fått mest engagemang genom kommentarer är en tävling 

med möjlighet att vinna produkter. För att delta behövde användare tagga vänner, 

vilket ledde till 245 kommentarer sammanlagt, motsvarande 3,25% av följarna, 

vilket är en hög procent sett till antal följare. Tävlingen leder till ökat engagemang 

eftersom den går ut på att tagga vänner i kommentarsfältet (vilket i vår studie 

räknas som ökat engagemang).  

Det näst mest gillade inlägget på Jordkloks konto, med 494 gilla-markeringar 

(6,5% av följarantalet), och 35 kommentarer, vilket motsvarar 0,46% av företagets 

följare, är ett informativt inlägg om kaffefilter som i många fall är en 

engångsprodukt. Jordklok beskriver här en återanvändbar produkt som de önskar 

sälja. Detta inlägg är även det som fått näst flest kommentarer samt har tredje högst 

antal använda hashtaggar för Jordkloks räkning. Ett inlägg som gett många 

positiva kommentarer och som visar upp en produkt på ett både informativt och 

säljande vis.  

Inlägget med tredje flest gilla-markeringar (465 stycken, motsvarande 6,1% av 

följarantalet, och 19 kommentarer, motsvarande 0,25% av följarantalet) visar en 

bild med texten “There’s no Planet B”. Ett textuellt informativt inlägg som inte 

har något med någon produkt att göra, utan endast lyfter Jordkloks ståndpunkt 

inom hållbarhet. Inlägget har fått 19 kommentarer som visar allt från ledsamhet 

och rädsla till att stötta och visa på hopp. Det inlägg med fjärde högst antal gilla-

markeringar (438 stycken, vilket ger 5,8% av företagets följare) visar upp 

disktrasor som hänger på tork i en naturlig miljö, där texten är både informativ och 

säljande.  

Det inlägg som fått femte flest antal gilla-markeringar, med 423 stycken (5,6% av 

företagets följarantal), samt nio kommentarer (0,11% av företagets antal följare) 

visar en klassisk bild tagen ur Sound of Music där Maria skuttar bland alptopparna, 

med texten "This is me caring about the earth, and not caring if you think I'm 
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weird". Inläggets text är varken säljande eller informativt utan låter bilden tala för 

sig själv, vilken i sig stärker företagets ståndpunkt att miljö är viktigt för dem, 

oavsett vad andra må tycka.  

 

Inlägg med lägst antal gilla-markeringar & kommentarer 

Samtliga av Jordkloks minst gillade inlägg har en sak gemensamt och det är att de 

är inlägg vars bilder består av grafiska motiv, ofta med en enfärgad bakgrund med 

text på. Inlägg som beskrivs var och ett nedan.  

Ett informativt inlägg om engångsprodukter har fått minst antal gilla-markeringar 

med 81 stycken, vilket motsvarar 1,07% av företagets antal följare, och nio 

kommentarer, motsvarande 0,11% av företagets följarantal. Detta kan ses vara en 

låg engagemangsgrad sett till Jordkloks antal följare. Bilden består av en grön 

bakgrund med en vit text som förklarar vad engångsprodukter överlag är. Texten 

syftar till att informera om engångsprodukter gjorda av plast och problem som 

uppstår av dessa som företaget inte anser är hållbara alternativ. hashtaggar 

medföljer i vilka finns #jordklok och #zerowaste. Inlägget har fått nio 

kommentarer, vilket placerar det över andra inlägg med färre antal kommentarer.  

Inlägget med minst antal kommentarer med en (1, motsvarande 0,01% av 

företagets följare) totalt är en bild med olika produkter som företaget säljer. 

Produkterna står på ett träbord utomhus och en växt har tillagts som 

dekorationselement. Inläggets caption är informativ då den berättar om 

produkternas positiva påverkan på kroppen. 2,3% av följarna har gillat inlägget 

som har därmed fått 172 gilla-markeringar och fyra hashtaggar användes. 

Inlägget som har fått näst färst gilla-markeringar (89 stycken, 1,18% av företagets 

följare, samt 33 kommentarer, motsvarande 0,44% av företagets följarantal) är en 

bild som består av tre uppradade produkter med texten “Tävling” på. Texten 

beskriver tävlingens regler och har trots chansen att vinna produkter inte skapat 

något större engagemang, sett till företagets andra tävlingsinlägg som skapat 

nästan tio gånger så många kommentarer. Det tredje minst gillade inlägget (med 

95 gilla-markeringar, 1,26% av följarantal, samt nio kommentarer, 0,11% av 

följarantalet) består av en bild med text på (“Favoriter”). Inläggets caption 

beskriver att företagets kunder nu kan spara sina favoritprodukter under en egen 

sida i deras webbutik. Texten kan läsas som både informerande samt säljande, då 

det troligen får kunder att lättare hålla koll på vilka produkter de är intresserade 

av och kan ses förenkla framtida köp. Jordkloks fjärde minst gillade inlägg (med 

99 gilla-markeringar, som motsvarar 1,31% av företagets följare, och fem 

kommentarer, motsvarande 0.07% av företagets följarantal) består av en bild med 

blå bakgrund och gröna blad runt texten “Kom och jobba med Jordklok”. Inläggets 

text är informerande om hur företaget tar emot ansökningar och har fått fem 

kommentarer.  

Jordkloks femte minst gillade inlägg består av två inlägg som fått 101 gilla-

markeringar vardera, vilket motsvarar 1,34% av företagets följarantal. Det ena 

inlägget har sju kommentarer, vilket motsvarar 0.09% av företagets antal följare, 

och dess text ses som säljande, då det berättar om den REA som pågår i företagets 

webbshop. Det andra har inga kommentarer och består av en enkel fras som önskar 

god helg. Det första inläggets bild är en grafisk bild över ett vinterlandskap med 
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en julkula med texten “REA” i, samt det andra inlägget som består av en stop-

motionfilm där flertalet produkter skuttar i en kartong. 

 

Sammanfattande analys & resultat 

Samtliga av Jordkloks fem mest gillade inlägg har fått mer än 4% engagemang, 

som enligt Ninjalitics är ett rimligt mått för engagemang av detta kontots storlek. 

I detta fall dock endast med antalet gilla-markeringar inräknat, vilket gör inläggen 

väldigt lyckade, sett till detta. Totalt sett får dock Jordklok “endast” 3,68% 

engagemang sett till antal följare, där både gilla-markeringar samt antal 

kommentarer har räknats ihop, vilket går att se i tabell 1. Av detta kan vi förstå att 

även om många inlägg är lyckade måste en högre eller jämnare nivå hållas för att 

nå upp till den grad av engagemang som Ninjalitics menar är rimlig. Jordklok 

uppvisar även en relativt hög standardavvikelse, vilket gör att inläggens 

engagemang ses svaja och inte kan ge ett tydligt mått på just engagemang. 

Sammanfattningsvis kan vi av Jordkloks inlägg utläsa att deras innehållsstrategi i 

att mixa säljande inlägg med informerande ger ett högst varierande flöde, där vissa 

grafiska bilder kan få högt engagemang medan många ger ett lågt. De inlägg som 

ses ligga mer stabilt gällande synligt engagemang är de som visar produkter som 

företaget säljer. Liksom Welloteket har Jordklok inga inlägg med bilder där 

personer förekommer utan lägger till största del ut grafiska bilder med text på eller 

bilder på produkter. Textuellt mixar de informerande inlägg, där information om 

miljösmarta val lyfts, tillsammans med mer säljande inlägg där både produkternas 

miljömässiga fördelar lyfts likväl som att man kan köpa dem hos Jordklok. 

Jordkloks flöde är därför svårare att analysera än övriga två företag, då de känns 

ha valt två innehållsstrategier för sitt flöde: en i att sälja miljösmarta produkter och 

informera om deras fördelar och den andra i att sprida information om varför 

miljömässiga val är så viktiga.  

4.1.3 Lapland Eco Store 

Företaget hade vid analysen 11.000 följare med 497 antal postade inlägg. I och 

med detta följarantal utgår vi från Ninjalitics engagemangsmått för konton mellan 

10.000-100.000 följare, vilka således borde nå upp till cirka 2,4% 

engagemangsgrad, där våra mått nedan kan visas vara lägre, då de är beräknade 

på antal gilla-markeringar och kommentarer var för sig. Sammanlagt har de 30 

analyserade inläggen 7.586 antal gilla-markeringar och 588 kommentarer. 

Företaget använder sig av hashtaggar som de dels skriver med ett fåtal i inläggets 

caption samt resterande i en följande kommentar, liksom Jordkloks hashtag-

metod. Hashtaggarna som främst används i inlägget är företagets namn samt 

namnet på det företag som tillverkat produkten som visas upp. Övriga hashtaggar 

berör ord som #hållbarhet, #ekologiskt och liknande termer som passar företagets 

genre.  

 

Inlägg med högst antal gilla-markeringar & kommentarer  

Det inlägg som fått flest antal gilla-markeringar, med 1.133 stycken, det vill säga 

10,3% av företagets totala antal följare, vilket tidigare lyft ses som ett högt värde 

på engagemang på Instagram, är ett inlägg som beskriver hur företaget skänker 

pengar till Naturskyddsföreningen på Black Friday. Black Friday är en dag som 
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många miljömedvetna förknippar med köphets, istället för välplanerad 

konsumtion, vilket således går emot det hållbara tänk som Lapland Eco Store vill 

påvisa (Lapland Eco Store, u.å.). Bildens kommentarer består av glada hurra-rop 

och gröna hjärtan, som kan anspela på kundens och företagets gröna inriktning. 

Bilden är i botten turkos med en text som anspelar på företagets, enligt dem, mer 

miljömedvetna linje på Black Friday. Inläggets bild är informativ och lyfter 

företagets hållning medan texten beskriver var 10% av pengarna från dagens 

försäljning kommer gå till. Inlägget har även fått tredje flest kommentarer med 69 

stycken, vilket ger 0,63% av företagets antal följare, och använder två hashtaggar.  

Det inlägg som fått flest antal kommentarer är ett inlägg som berör en tävling i 

vilken det ingår att kunderna ska lämna en kommentar för att vara med och tävla. 

Inlägget har fått 149 kommentar, motsvarande 1,35% av företagets följarantal, och 

använder endast två hashtaggar, av företaget som mest använda 22 stycken. 

Inlägget har dessutom fått ett högt antal gilla-markeringar, och ligger på 6:e plats 

över mest gillade inlägg av företagets analyserade 30. Bilden till tävlingen är 

färgglad och består av en kvinna i en gul klänning som har en turkos tygkasse över 

axeln där grönsaker sticker upp. Bilden tros vara tagen utomhus med en blå vägg 

i bakgrunden. Texten berör tävlingsregler, vilka är informativa samtidigt som 

säljande, då de önskar att kunder klickar in på deras webbutik. I och med att 

inlägget i sig handlar om att tagga vänner i kommentarerna för chansen att vinna 

är det inte förvånande att inlägget fått många kommentarer.  

Inlägget med näst flest gilla-markeringar med 518 stycken (som med det fått 4,7% 

av företagets följare att gilla inlägget) är ett informativt inlägg där företagets 

öppettider under julhelgen redogörs, samt med en önskan om att deras kunder ska 

ha en god jul tillsammans med en säljande text om att köpa presentkort hos dem. 

Inlägget består av en bild med snötäckta granar, som känns passa företagets namn 

väl, utan några som helst synliga kopplingar till en viss produkt. Bilden känns 

snarare värna om företagets varumärke och naturliga koppling än till någon 

specifik produkt. Inlägget i sig har fått tio stycken kommentarer, som motsvarar 

0,09% av följarantalet, där följarna önskar god jul tillbaka.  

Inlägget med tredje flest gilla-markeringar (483 gilla-markeringar, 4,3% av 

följarantalet, samt 34 kommentarer, 0,3% av följarantalet) visar en bild på en 

kvinna som dricker vatten ur en glasburk med ett sugrör gjort av stål. Motivet i sig 

förstärker bilden av företagets hållbara ståndpunkt, där återanvändning eller 

återbruk visas. Inläggets caption beskriver sugröret som produkt tillsammans med 

ett tips om en dokumentär som handlar om plast. Texten kan därför ses både som 

säljande, då produkten nämns, samt som informerande i form av att företaget vill 

upplysa om nackdelarna med plast (och fördelarna med deras återanvändningsbara 

produkter). Majoriteten av kommentarerna berör dokumentären, att följarna vill 

se den eller att de håller med vad som beskrivs i den.  

Inlägget som ligger på fjärde plats gällande antal gilla-markeringar (462 gilla-

markeringar - 4,2% av följarantalet samt 81 kommentarer - 0,7% av följarantalet) 

har även fått näst flest antal kommentarer av de analyserade 30. På inläggets bild 

ser vi två vita tabletter tillsammans med två tandborstar, vilka är gjorda i trä. 

Texten är informativt säljande och beskriver produkten som visas, vilken kommer 

spara vatten genom hur den är tillverkad. Kommentarerna beskriver glada utrop 

över en produkt, som vi kan läsa, kommer göra både naturen och plånboken nöjd.  
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Det femte mest gillade inlägget (422 gilla-markeringar - 3,83% av följarantalet) 

är en bild på skålar med godis, som vi antar säljs i företagets webbshop. Texten å 

andra sidan nämner ingen specifik produkt utan är främst informativ kring godisets 

innehåll. 16 kommentarer, motsvarande 0,14% av företagets antal följare, har 

lämnats till inlägget där främst ordet “mums” benämns. Till inlägget ligger även 

två frågor ställda i kommentarsfältet som ej har blivit besvarade, vilket generellt 

kan ses som synd. Dels då kunderna inte får någon respons, vilket kan leda till 

sämre åsiktsspridning, men även att företaget på så vis får färre visade antal 

kommentarer. 

 

Inlägg med lägst antal gilla-markeringar & kommentarer 

Det inlägg av de 30 analyserade som hade minst antal gilla-markeringar var en 

tävling som berörde målarböcker för barn. Inlägget hade 69 gilla-markering, vilket 

motsvarar 0,63% av företagets följare, samt 22 stycken kommentarer, som 

motsvarar 0,2% av företagets följare. Inlägget postades en dag före en långhelg, 

vilket eventuellt kan vara en anledning till det sämre engagemanget. Ytterligare 

en anledning kunde varit att detta inlägget är det som låg närmast i tid när studien 

utförs, vilket ger inlägget mindre tid på sig att ackumulera gilla-markeringar. Dock 

har inlägget, nu tre månader senare, fortfarande lägst antal gilla-markeringar av 

alla analyserade inlägg, vilket gör att vi inte ser det som en betydande faktor.  

Det inlägg med näst färst gilla-markeringar, med 105 stycken (0,95% av 

följarantalet), samt en kommentar (0,009% av följarantalet), är ett textuellt 

säljande inlägg där Lapland Eco Store påminner om att handla julklapparna i tid. 

Bildligt visas en katt sittandes på ett bord där filtar ligger på bänkarna bredvid, 

vilka är en produkt som även nämns i texten. Filtarna är dock inga som syns 

särskilt tydligt på bilden, vilket tillsammans med den insäljande texten kan vara 

en anledning till att inlägget inte har gett större engagemang. Inlägget har heller 

inte fått några kommentarer alls, vilket förstärker bilden av att inlägget överlag 

inte gick hem hos följarna. 

Inläggen med tredje samt fjärde minst antal gilla-markeringar (107 samt 117 

stycken, vilket ger 0.97% samt 1,06% av följarantalet)  är först en bild på ett 

doktorskit i trä för barn samt en bild på små barn som klistrar plåster på varandra. 

Texten är säljande för de båda inläggen och påminner om att handla innan det är 

försent innan jul. Överlag så visar det sig bland Lapland Eco Stores inlägg att de 

inlägg som visar produkter för barn går sämst bland de 30 analyserade. Företagets 

grundare skriver på webbplatsen att en anledning till att företaget startades var för 

att hitta ekologiska och giftfria produkter för barn (Lapland Eco Store, u.å.). Detta 

ses dock inte gå ihop med det engagemang, eller bristen på, som visas på företagets 

Instagram-konto. En anledning till detta kan vara att företagets Instagram-konto 

inte har helt och fullt samma målgrupp som företagets webbshop. Inlägget med 

107 gilla-markeringar har fått två kommentarer, motsvarande 0,02% av företagets 

antal följare, och inlägget med 117 gilla-markeringar har fått nio kommentarer, 

vilket motsvarar 0,08% av företagets följarantal. 

Det inlägg med femte färst gilla-markeringar, med 123 stycken (1,11% av 

följarantalet), är en bild på hårvårdsprodukter, uppradade i plastförpackningar, 

vilket kan vara en anledning till det låga engagemanget. Liksom föregående inlägg 

med lågt engagemang är texten säljande utan något informativt budskap. Just 
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enbart textuellt säljande inlägg är de som ser ut att gå sämst engagemangsmässigt, 

samt om de bildligt innehåller något för barn. Inlägget har två kommentarer, 

motsvarande 0,02% av företagets följarantal.  

 

Sammanfattande analys & resultat 

Lapland Eco Store får, sett till Ninjalitics engagemangsgrad för denna storlek på 

konto, ett högt engagemang sett till sitt följarantal, där Ninjalitics beskriver att 

2,4% är den genomsnittliga graden av engagemang (gilla-markeringar plus 

kommentarer). Företagets medelvärde gällande engagemang, sett till deras 30 

inlägg där antalet gilla-markeringar och kommentarer har räknats ihop, blir 2,48%, 

vilket är strax över det mått som Ninjalitics presenterar. I och med detta är Lapland 

Eco Store det enda av de tre företagen som når upp till den grad som presenteras, 

vilket gör dem till det företag som presterar mest engagemang i studien, sett till 

sitt följarantal. De har dock även det högsta värdet inom måttet standardavvikelse, 

vilket gör att företagets engagemangsgrad kan komma att ifrågasättas något, då 

avvikelsen från medelvärdet är så pass stor. 

Överlag tycks främst informativa inlägg få högt engagemang hos Lapland Eco 

Store, där tre av fem inlägg med flest antal gilla-markeringar främst klassas som 

informativa och mindre eller inte alls säljande. Övriga två  av företagets topp fem 

inlägg är både informativa och säljande i sin karaktär. Det samma gäller för 

inläggens bilder, där flera som fått högt engagemang inte visar någon specifik 

produkt utan främst förstärker företagets varumärke ur en hållbar vinkel. Alla 

inlägg som berör ämnet kring plastbanta ligger dock i den övre delen av mest 

gillade inlägg medan inlägg som beskriver att mer information finns i profilen eller 

via företagets hemsida får sämre engagemang. Dessa inlägg kan ses som mer 

uppmanande eller insäljande och hamnar längre ner i raden av gillade inlägg, vilka 

beskrivs mer nedan.  

Bland de inlägg med lägst engagemang ser vi, som ovan nämnt, främst inlägg som 

berör produkter för barn samt captions som är säljande. Lapland Eco Store är det 

enda av de tre företagen som har publicerat bilder med personer på, vilket i den 

tidigare forskningen visade ge högre engagemang. I Lapland Eco Stores fall har 

två av de främsta inläggen motiv med personer medan dessa även förekommer 

bland företagets minst gillade inlägg.  

4.1.4 Företag mot företag 

Alla tre företag säljer liknande produkter men använder sina Instagram-konto på 

olika sätt, där deras innehållsstrategier skiljer sig åt. Welloteket fokuserar på 

inlägg med recept där deras produkter ingår i ingredienslistan som nämns i texten 

samt ingår i den maträtt eller det bakverk som visas i inläggets bild. Lapland Eco 

Store har störst fokus på att presentera sina produkter både i bild och text, där sälj 

och information samsas, uppblandat med övriga inlägg för till exempel Earth 

Hour. Jordklok använder sitt konto till att delvis presentera sina produkter för 

användarna och potentiella kunder på liknande sätt som Lapland Eco Store gör, 

men också för att ta upp hållbarhetsfrågor med information kring ämnet utan fokus 

på produkterna de säljer, vilket gör Jordkloks konto bitvis mer som ett community 

där följarna får vara med och diskutera om de olika ämnen.  
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Medan Welloteket och Lapland främst använder sig av fotografiska bilder, med 

ett fåtal bilder över grafiska montage, använder sig Jordklok även av bilder eller 

video av humoristisk karaktär som tycks vara hittade på internet och alltså inte är 

något som företaget skapat själva. På dessa bilder finns ofta en text i relation till 

hållbarhetsfrågor. Ett exempel på dessa är ett inlägg med en bild på ett träd där 

följande text ingår; “Imagine if trees gave free WiFi. We’d all be planting like 

crazy. Too bad they only produce the oxygen we breathe”. Denna typ av inlägg 

fokuserar inte på att sälja Jordkloks produkter utan snarare stärka deras hållbara 

fokus.  

Även Lapland Eco Store tycks lägga stor textuell vikt på att lyfta produkternas 

miljövänliga vinkel, vilket ur ett hållbarhetsperspektiv kan vara väldigt relevant. 

Dessutom är både Lapland Eco Store och Jordklok mer fokuserade på ekologi och 

hållbarhet i sina informerande texter än vad Welloteket är, som istället har lagt 

fokus på livsmedel och kosttillskotts påverkan på hälsan, vilket är en annan vinkel 

på hållbarhet. I det textuella sammanhanget ser vi inga tydliga tecken på hållbarhet 

ur ett miljöperspektiv utan det är främst hälsoperspektivet som Wellotekets inlägg 

berör. 

Gemensamt för alla tre företag är att alla använder sitt Instagram-konto för att 

meddela sina följare om kampanjer som pågår på deras webbutik. Till dessa 

använder de bilder på produkter och ibland en mer förklarande text i inläggets 

caption. Av de analyserade inläggen har Jordklok och Lapland Eco Store även 

använt sitt Instagram-konto för att göra tävlingar, där följarna måste kommentera 

inlägget för att vara med och få en chans att vinna ett pris i form av en av företagets 

produkter.  

I följande tabeller, som samlat de tio mest respektive lägst engagerande inläggen, 

har gilla-markeringar valts som utgångspunkt och därför har inläggen också 

sorterats efter antal gilla-markeringar. Detta val gjordes eftersom antalet gilla-

markeringar har visat sig vara mycket högre än kommentarerna och att inläggen 

har visat sig att ha högre antal gilla-markeringar än kommentarer.   

Engagemangsgrad 
(Gilla + Kommentar) 

Konto Gilla Kommentarer Kategori 

10,9% Lapland 1 133 69 Övrigt & 

informerande 

10,7% Jordklok 797 14 Övrigt & 

informerande 

4,8% Lapland 518 10 Övrigt & 

informerande 

7% Jordklok 494 35 Produkt, säljande 

& informerande 

4,7% Lapland 483 34 Mat, produkt, 

säljande, 

informerande 
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6,4% Jordklok 465 19 Övrigt & 

informerande 

4,9% Lapland 462 81 Produkt, säljande 

& informerande 

5,9% Jordklok 438 10 Produkt, säljande 

& informerande 

5,7% Jordklok 423 9 Övrigt 

3,9% Lapland 422 16 Mat & 

informerande 

Tabell 2. De 10 mest engagerande inläggen 

Engagemangsmåttet som visas ovan i tabell 2 samt nedan i tabell 3 utgår från 

Ninjalitics mått på engagemang, där den totala mängden gilla-markeringar samt 

kommentarer för varje inlägg har räknats samman, för att delas med antal följare. 

Summan multipliceras med 100 för att få fram det procentuella måttet. För 

Welloteket samt Lapland Eco Store, som har fler än 10.000 följare, skriver 

Ninjalitics att måttet 2,4% gilla-markeringar och kommentarer, sett till totalen av 

antal följare, är rimligt medan samma mått för Jordklok som har färre än 10.000 

följare är 4%.  

Av de tio mest engagerande inläggen bland företagen, som visas i tabell 2, hittar 

vi främst de som inte visar någon specifik produkt och heller ej är säljande i sin 

text. Dessa inlägg ses överlag fungera som varumärkesstärkande inlägg eller 

inlägg som förstärker känslan av att företagens följare är som en community, som 

delar tankar och idéer om ämnet som lyfts. Bland de mest engagerande inläggen 

hittar vi även inlägg som tycks beröra ämnet plastbanta. Inläggen som till stor del 

tycks informera eller rekommendera produkter för att motverka plast kommer ofta 

högt upp bland de mest gillade eller kommenterade inläggen, vilket passar 

företagens hållbara vinkel.  

Engagemangsgrad 
(Gilla + Kommentar) 

Konto Gilla Kommentarer Kategori 

0,24% Welloteket 32 0 Mat & säljande 

0,24% Welloteket 32 0 Mat, produkt & 

säljande 

0,28% Welloteket 37 0 Produkt & säljande 

0,37% Welloteket 48 0 Mat, säljande & 

informerande 

0,82% Lapland 69 22 Produkt, säljande 

& informerande 

1,19% Jordklok 81 9 Övrigt & 

informerande 
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0,64% Welloteket 83 0 Produkt, säljande 

& informerande 

1,61% Jordklok 89 33 Produkt, övrig & 

säljande 

1,38% Jordklok 95 9 Övrigt. säljande & 

informerande 

1,38% Jordklok 99 5 Övrigt & 

informerande 

Tabell 3. De tio minst engagerande inläggen 

Av de minst engagerande inläggen, som vi ser i tabell 3, ser vi i snäppet högre 

grad inlägg som visar en produkt på bilden eller har en säljande karaktär i sin text. 

Matbilder är även det som bland våra tre företag, där ett företag främst lägger ut 

dessa, går sämst bland alla 90 inlägg. Samtliga av dessa inlägg ligger under den 

engagemangsgrad (4% respektive 2,4%) som Ninjalitics menar konton av denna 

storlek bör nå upp till. Av Jordkloks minst gillade inlägg finns även poster som 

har ett tydligt säljande budskap, då bilden inte visar någon produkt alls utan är 

grafiskt uppbyggd med en enkel färgad platta som bakgrund med text på. Lapland 

Eco Stores minst gillade inlägg består, som ovan beskrivet, av en tävling där 

kommentarsantalet är relativt högt sett till deras medelvärde, trots dåligt 

engagemang vad gäller gilla-markeringar. Det samma gäller för Jordkloks näst 

minst gillade inlägg, vilket är en tävling som har fått relativt många kommentarer 

men få gilla-markeringar.  

Genom att analysera de fem främsta inläggen för varje företag i form av flest antal 

hashtaggar, gilla-markeringar och kommentarer kunde ett visuellt samband 

uttolkas där antalet gilla-markeringar och antal kommentarer i stor grad kunde ses 

ha ett samband. Med detta kunde vi se att inlägg med högt engagemang i form av 

gilla-markeringar även har hög sannolikhet att få ett högt engagemang gällande 

kommentarer på de tre företagens Instagram-konton. Av de 30 analyserade 

inläggen på Wellotekets konto har de fem inlägg med högst antal gilla-

markeringar även högst antal kommentarer. Bland Lapland Eco Stores fem mest 

gillade inlägg hamnade även tre av de mest kommenterade inläggen samt av fem 

av Jordkloks mest gillade inlägg hamnade ett av de mest kommenterade inläggen.  

Att det skulle fungera på motsatt håll, att inlägg som har ett högt kommentarsantal 

även får ett högt antal gilla-markeringar är dock inte lika tydligt i studien. Detta 

kan bero på att de inlägg som i flera fall har haft högt kommentarsantal har varit 

tävlingar, vilka då ofta fokuserar på att användarna ska kommentera (vilka kanske 

gör det flera gånger för att öka sina chanser till vinst) eller för att användare i större 

grad kommenterar om de inte direkt känner att de vill gilla innehållet. Det senare 

är något som bör utforskas mer. 

Welloteket är det enda av de tre företagen som inte använder hashtaggar för att 

märka upp sina inlägg i Instagrams arkiveringsverktyg, utan använder endast 

caption samt kommentarer för att förmedla sitt budskap. En aspekt att ha i åtanke 

är dock att detta företag med största sannolikhet inte når utanför sin följarskara, 

då inläggen inte blir sökbara, medan Jordkloks och Lapland Eco Stores inlägg är 

det. De två som använder hashtaggar har därför större sannolikhet att nå fler 
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och/eller andra följare än enbart sina egna, vilket ökar deras chanser att få högre 

engagemang.  

 

Diagram 1. Antal gilla-markeringar för inlägg över tid 

När vi jämför företagens postade inlägg och faktiska antal gilla-markeringar över 

tid ser Jordklok ut att få fler gilla-markeringar över tid medan Welloteket snabbare 

tycks dippa. Eftersom postningsfrekvensen ser olika ut på olika företag ger 

Jordklok och sedan Lapland Eco Store oss en utsträckt kurva, då de postar inlägg 

med större mellanrum än vad Welloteket gör, som får en kortare kurva men med 

samma antal postade inlägg. Diagrammet är uppbyggt på det faktiska antalet gilla-

markeringar, oberoende antal följare, vilket i detta sammanhang blir att 

Wellotekets antal är mycket lägre procentuellt sett till de andra företagen, då de 

har flest antal följare av de tre. Jordklok har under nästan hela Wellotekets 

mätperiod lika många eller fler gilla-markeringar för inlägg med knappa tre 

femtedelar så många följare. 

Enligt Ninjalitics engagemangsgrad bör eller brukar konton med färre följare har 

högre medelsnittsengagemang än konton med fler följare. Med utgångspunkt i 

detta ses Jordkloks innehåll generera ett högre engagemang, sett till följarantal, än 

Lapland Eco Store och Welloteket, medan Lapland Eco Store är det enda av de tre 

företagen som når över Ninjalitics satta gräns för engagemang. Lapland Eco Store 

samt Jordklok ser dock ut att ha högre standardavvikelse än Welloteket, vilket 

visar att Welloteket har en jämnare kurva av antal gilla-markeringar och 

kommentarer. Sett till detta är det alltså svårt att helt och fullt få ett tydligt svar på 

vilken av företagens innehållsstrategier som är den som presterar högst 

engagemang, då påverkansfaktorerna är så pass många.  
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5. Diskussion och slutsatser 

Studien ämnade besvara frågeställningen gällande vilka egenskaper som 

karaktäriserar inlägg med högt engagemang (högt antal gilla-markeringar 

och/eller kommentarer) i de analyserade företagens Instagram-flöden, samt 

identifiera olika strategier som kan användas av företag i sin användning av 

Instagram. En innehållsanalys har därför gjorts på 30 inlägg av tre hållbara företag 

vardera, vilket tillsammans blir 90 analyserade inlägg.  

Studien som sådan har förstärkt de tankar som Coelho et al. (2016) har, att sociala 

medier kan ses vara en heterogen grupp att analysera, då studier som gjorts inte 

helt och fullt levererar samma resultat varje gång. Oberoende företag så finns det 

olika sätt att ta sig an Instagram som medium, vilket i hög grad har visat sig i 

denna studie. De analyserade företagen har visat publicera olika typer av inlägg 

med olika fokus, dessa såsom marknadsföring av produkter eller kommunikation 

med sina följare av olika hållbarhetsfrågor. Samband för vad som skapar 

engagemang på Instagram, beroende på företagens olika innehållsstrategier, är 

något som delvis påvisats. Detta framgår när vi analyserar företagens flöden mot 

varandra. Att se tydliga samband med vilka motiv som påverkar engagemang till 

det positiva är dock svårt, vilket förstärks av faktumet att företagens olika 

strategier påverkar möjligheten att få ett tydligt resultat medan faktorer för inlägg 

som ses få sämre engagemang än övriga lättare kan hittas. Studiens resultat bidrar, 

trots uteblivna tydliga samband kring vilka faktorer (kategorier) som ses skapa 

högst engagemang, till forskning inom samma område, det vill säga 

marknadsföring på Instagram och CRM inom engagemang.  

Studien är reliabel och transparent på så vis att alla analyserade parametrar och 

kategorier har lyfts samt att uträkningarna gällande hur medelvärden och 

engagemangsgrader tagits fram har tydliggjorts, vilka går att se mer i bilaga A 

samt B. På så vis kan studien återskapas, dock troligen med olika resultat. Detta 

då det visat sig att Instagram-inlägg och företags flöden skiftar beroende på mer 

än endast företagsinriktning (hållbarhet i denna studies fall) utan snarare från varje 

företags innehållsstrategi. Dessutom kan antal gilla-markeringar och kommentarer 

ändras över tid och skulle studien återskapas med samma inlägg, vilket möjliggörs 

då studiens matris innehåller en datumstämpel för varje inlägg, kan dessa ses ha 

ändrats/ha blivit fler. På Instagram är det även möjligt att ta bort eller arkivera 

inlägg,  vilket betyder att om studien återskapas kan vissa inlägg vara borta om 

företaget väljer att inte behålla dessa.  

I följande diskussion jämför vi innehållsanalysens resultat med tidigare forskning 

som denna studie bygger på, vilken därför följer en liknande tematisering som i 

teoriavsnittet. Studiens problem, syfte och frågeställning har därför delats upp i 

nedan presenterade teman beroende på studiens resultat. Diskussionen avslutas 

med en metodreflektion, vilka begränsningar som stöttes på under studien, egna 

reflektioner och hur studien kan användas till framtida forskning.  
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5.1 Digital marknadsföring 

Företagen Welloteket, Jordklok och Lapland Eco Store har använt sina Instagram-

konto på olika sätt, men alla har gemensamt att de marknadsför sina produkter 

med målet att sälja. Felix et al. (2016) menar att det finns olika sätt att använda 

sociala medier på och de nämner bland annat att de används som 

informationskälla, vilket vårt resultat har visat med Jordklok som bland sina mer 

säljande inlägg även delar informativa texter om hållbarhet.  

När kommentarerna analyserades bland företagens inlägg observerades det att 

många användare som kommenterat taggade andra användares konto. Detta, kan 

vi anta, för att den taggade skulle uppmärksammas om inlägget. Åsiktsspridning 

är en punkt som Yadav och Rahman (2018) beskriver i samband med möjligheter 

som förekommer i kommunikation och digital marknadsföring på sociala medier. 

Att tagga bekanta anses vara en form av åsiktsspridning eftersom det betyder att 

användarna vill dela med sig av ett inlägg och väcka uppmärksamhet till andra 

användare, i detta fall på Instagram. Jordklok har använt sig av detta genom en 

tävling, under vilken användarna behövde tagga andra Instagram-användare för 

att kunna delta. Genom detta fick Jordklok uppmärksamhet, däremot har vi inte 

haft möjligheten att observera om de taggade användarna redan var följare till 

Jordklok eller om de blev följare och engagerade sig vidare efter tävlingen. 

Recensioner är också en del av möjligheterna som nämns av Yadav och Rahman 

(2018). Detta kan vi koppla till vårt resultat eftersom det har observerats att 

kommentarsfältet används av användare för att recensera produkterna för alla tre 

företag, men även de recept som Welloteket publicerar på sitt konto. 

Virtanen et al. (2017) lyfter den positiva effekten med att följa konton av 

potentiella följare. Företagen kan därför även ha kommenterat och gillat sina 

följares inlägg vilket hade kunna generera ett engagemang tillbaka till företagens 

konton. Däremot visade Virtanen et als studie att det inte var särskilt effektivt i det 

långa loppet att gilla och kommentera andras inlägg som företag för att bli mer 

synlig, vilket bland annat är en anledning till varför vi inte vägt in denna faktor i 

vår studie. Vi har inte heller haft möjlighet att observera användarnas lojalitet och 

villighet att engagera sig med företagens inlägg eftersom vi i studien ej samlade 

in information om vilka av användarna som gillade och kommenterade som var 

följare och om de engagerade sig mer än en gång. Likaså har vi inte information 

över hur många av företagens följare som har sett deras inlägg på deras Instagram-

flöde och faktiskt fått chansen att engagera sig genom att gilla eller kommentera.  

Kommentarer till inlägg kan även ses användas på fler sätt än vad gilla-

markeringarna kan användas till. Detta till exempel genom tävlingar där följarna 

ska tagga en vän för att vinna. I och med dessa speciella fall av överrepresentation 

av kommentarer, som inte hade skapats på “vanliga” inlägg, är det svårt att ha 

kommentarer som ett specifikt mått på engagemang. Dock kan kommentarer med 

taggningar leda till fler följare, vilket kan ge mervärde så småningom. Att jämföra 

graden av kommentarer med antal gilla-markeringar har i studien varit intressant, 

eftersom det gett oss kunskap om vad som påverkar följarna att kommentera. Detta 

ser i hög grad ut att vara tävlingar, vilket både Jordklok samt Lapland Eco Store 

har haft under dessa analyserade inlägg, samt om inläggen skapar någon form av 

känsla hos följaren som den antingen vill förmedla till företaget eller delge med 

en vän genom att tagga denne i inlägget. Det har bland annat varit inlägg som 

lyfter samhällsfrågor som företagen publicerar på sitt Instagram-konto och som 
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har medfört diskussioner om frågan med andra Instagram-användare som till 

exempel vill dela sin åsikt. Detta tillsammans med att företagen svarar på följarnas 

frågor kan generera fler kommentarer samtidigt som det troligen kan sprida positiv 

åsiktsspridning, om följarna får svar på sina frågor på ett positivt och informerande 

sätt.  

 

5.2 Relationsskapande medier och social CRM 

Trainor et al. (2014) menar att företag generellt använder sig utav sociala medier 

för att stärka relationen till sina kunder, vilket kan vara för att företagen kommer 

närmare sina kunder, då social medier i stort kan ses som digitala sociala nätverk. 

Det som har observerats med samtliga företag är att de bitvis, beroende på företag, 

engagerar sig med sina kunder i inläggens kommentarsfält där de både besvarar 

användarnas frågor men även lägger andra kommentarer för att till exempel visa 

tacksamhet eller instämma med en användares kommentar. Att besvara frågor kan 

anses vara en del av kundservice från företag till kunder, eftersom frågorna, i detta 

fall, berörde produkter. De hade istället kunnat ställas till företagens kundtjänst 

via deras webbplats, vilket relateras både till Yadav och Rahmans (2018) 

forskning, som hävdar att sociala medier kan användas till både kommunikation 

och kundservice genom att besvara kommentarer, samt Elena (2016), som 

beskriver CRM som en strategi som sätter kunderna i fokus av en genomgående 

kommunikation mellan dem och företag.  

Att företagen svarar på frågor direkt på deras Instagram-konto betyder också att 

användarna kan vända sig till dem direkt via Instagram utan behovet av att besöka 

deras webbplats. Genom detta byggs relationer enklare, som Elena nämner, och 

företaget visar försöka uppfylla följarnas önskemål. Att finnas tillgängliga på en 

plattform som kunderna använder, istället för att kunderna ska behöva besöka en 

plattform som företaget använder, förenklar kommunikationen och skapar troligen 

mervärde för kunden som lättare kan kommunicera med företagen på sina egna 

villkor. Detta kan kopplas till Soares et al. (2012) som menar att relationsskapande 

kanaler kan ha ge hög lönsamhet för företag och ett mervärde för kunden.  

Alla de tre företagen kan, i olika grader, anses ha skaffat sig en gemenskapsgrupp, 

ett community som Rhee och Lee (2009) beskriver. Detta eftersom de delar med 

sig av information inom ett ämne som andra användare har ett intresse för och 

gärna vill diskutera med andra som har liknande intresse. Att lyfta hållbarhet eller 

hälsa som inte berör en specifik produkt, utan endast för att sprida information, 

kan tänkas förbättra företagens varumärken (sett till att följarna delar företagets 

åsikter). Att inte enbart vara fokuserade på att sälja produkter utan även på att 

informera om den hållbara livsstil de sägs stå för tänker vi oss skapar förtroende 

och en annan typ av relation med företagen. Detta kan kopplas till Elena (2016) 

som lyfter vikten med att skapa kommunikation mellan företag och kunder/följare 

för att på så vis enklare skapa en kundrelation. Detta har observerats i 

kommentarer där kunder skriver om sina åsikter eller ställer frågor. Detta, att 

skapa en relation med följarna/företaget, kan leda till det som Nisar och Whitehead 

(2016) kallar för beteendelojalitet, vilket betyder att kunderna visar lojalitet för 

företaget. Det kan i sin tur kan leda till tillfredsställelse, menar Anderson och 

Sawminathan (2011), för både kunder och företag om hanterat rätt, vilket är en 

viktig faktor för att följarna ska engagera sig med innehållet som företagen 
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publicerar. Om företagen har lyckats väcka förtroende hos sina följare har dock 

inte kunnat analyseras inom studiens ramar och slutsatser kan inte dras av det 

engagemang som har observerats. Eftersom förtroende inte har kunnat studerats 

har inte heller tillfredsställelse kunnat analyseras i studien. Detta är dock en 

intressant aspekt som kan studeras i framtida forskning genom till exempel 

intervjuer med företags följare. 

Jordklok har observerats vara företaget som fokuserar mest på att skapa en 

gemenskapsgrupp genom att välja att publicera inlägg som kan leda till 

diskussioner i kommentarsfältet samt väcka intresse för användare som intresserar 

sig för ämnen som lyfts. Detta kan vara en förklaring till att Jordklok är det 

företaget som har fått högst engagemang både i antal gilla-markeringar och 

kommentarer trots att de har lägst antal följare.  

Av de tre analyserade företagen har bland annat Jordklok många publicerade 

inlägg kring ett ämne, hållbarhet, som kan samla ihop en grupp människor. Detta 

förenklas i och med denna typ av relationsskapande och medskapande medier, 

vilket även Trainor et al. (2014) uttrycker. Med detta menar vi att Welloteket 

publicerar hälsosamma recept som kan samla en grupp människor intresserade av 

hälsokost. Jordklok har ett flöde med fokus på hållbarhet som kan skapa en 

gemenskapsgrupp med samma intresse för hållbarhet och ekologi. Därefter kan 

användarna i samma gemenskap dela med sig sina åsikter och recensioner i 

kommentarsfält. Lapland Eco Stores följare möts över intresset av hållbara och 

ekologiska produkter. Detta kan kopplas med Rhee och Lee (2009) samt Mills och 

Plangger (2015) som hävdar att sociala medier möjliggör skapandet av gemenskap 

och av relationer till både företag och andra konsumenter. Detta kan vara 

ytterligare en anledning till att följare väljer att kommentera på företagens inlägg, 

då de kan ses vara mer engagerade inom ämnet som berörs (i detta fallet 

hållbarhet), vilket är en reflektion som uppkommer. Ju mer engagerade följare 

företagen har desto fler kommentarer kan inläggen ses locka.  

 

5.3 Visuellt och textuellt inflytande på engagemang 

Romenti et als (2018) forskning kring att personer som tittar rätt in i kameran 

skapar mer engagemang är inget vi har kunnat analysera i sin helhet i vår studie, 

då bilder där personer medverkar ofta tittar åt ett annat håll eller står i profil. 

Jaakonmäki et al. (2017) skriver dock att ett högre engagemang ska kunna utläsas 

om ansikten syns i bilden. De förtydligar emellertid inte var ansiktets blick ska 

vara riktad. Bland studiens analyserade inlägg är det endast Lapland Eco Store 

som har postat inlägg där personer medverkar, med ett undantag för Jordkloks bild 

på Maria från Sound of Music. Av dessa inlägg har vi inte kunnat se en förhöjd 

grad av engagemang, utan två av inläggen som innehåller bilder på personer 

återfinns bland de mest gillade inläggen samt ytterligare två återfinns bland de 

inlägg som fått sämst engagemang. 

Det som kan utläsas från studien är att inlägg på Instagram får sämre engagemang 

om de är tydligt säljande, vilket främst syns av de inlägg som har fått lägst antal 

gilla-markeringar och kommentarer av Wellotekets analyserade inlägg. Detta 

stödjs även av den forskning som Thomson och Greenwood (2017) samt Valentini 

et al. (2018) lyft. Thomson och Greenwood (2017) menar att säljande material 
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eller kampanjinlägg gör användarna mindre benägna att ha förtroende för 

företaget, vilket kan vara det som sker i detta fall, när materialet till stor del handlar 

om att få så många kunder som möjligt att handla. När inläggen är till största del 

säljande, utan informerande inslag, hittar vi dem i högre grad bland de minst 

engagerande inläggen än om de även innehåller informativa inslag.  

Lapland Eco Store och Jordklok liksom Wellotekets mest gillade och 

kommenterade inlägg arbetar i högre grad med att väva in sitt säljande budskap i 

texten, tillsammans med annan information. Just säljande inslag i inläggen 

förekommer ofta vilket, när de presenteras i en informerande kontext, inte verkar 

sänka inläggens engagemang, och kanske därmed trovärdighet. Trovärdighet i sig 

kan kopplas till Warner-Søderholm et al. (2018) som skriver att ett företag behöver 

visa kompetens och kunskap för att få användarnas förtroende. Eftersom företagen 

säger sig vara inriktade mot hållbarhet och eftersom de ofta skriver informerande 

texter med fokus på hållbarhet kan det öka förtroendet hos användare och 

trovärdigheten i sina inlägg medan säljande inlägg kan kännas sänka den. Kanske 

på grund av att tanken med att sälja produkter inte helt och fullt går ihop med den 

hållbara livsstilen, där återbruk kan ses vara viktigt. Det senare kanske även är 

anledningen till att inlägg rörande ämnet plastbanta ses få högt engagemang, då 

det både knyter an till ämnet hållbarhet men i stort även värnar om miljön. 

Gretry et al. (2017) beskrev att formellt språk gentemot informellt språk kunde ha 

inverkan på engagemang. Detta genom att formellt språk kan bygga förtroende för 

konton som användare inte känner till medan informellt språk ökar förtroendet för 

de konton som användare redan känner till. I studien har vardagligt språk 

uppfattats, vilket generellt är det språk som förekommer i sociala medier där ett 

personligt språk ofta förespråkas framför något annat. I studien har därför inget 

formellt språk kunnat uppfattats utan snarare dragningar mot informellt samtidigt 

som språkets har hålls informativt. Det kan finnas flera anledningar till detta, 

vilket bland annat kan vara företagens inriktning, där hållbarhet för många 

fortfarande är något som behöver tydliggöras, exempelvis.  

Multimodaliteten, där samspelet mellan bildmotiven och textspråket har 

analyserats, har det i samtliga fall varit en gemensam ton i både bild och text, där 

texten har setts vara säljande ifall bilden visar en produkt och mer informativ ifall 

bilden består av något som i högre grad behöver förklaras eller tydliggöras. Detta 

samspel, mellan de visuella och textuella parametrarna var inget som analyserades 

i ett större perspektiv som en gemensam variabel utan vägdes var och en för sig 

och som helhet i det intryck som inlägget vid en första titt gav. Det kan vara så att 

ifall bilden och texten hade setts skava, på så vis att de inte hade stämt överens, att 

detta hade tydliggjorts i studien men i detta fall gav de alla en enhetlig bild, bild 

och text emellan.  

Det är inte möjligt att dra slutsatser kring vilka bildkategorier som är bättre att 

använda än andra, eftersom de analyserade företagen skiljer sig mycket i vad de 

väljer att publicera. Ett tydligt resultat som studien däremot visar är att enbart 

säljande inlägg, i form av bland annat kampanjer, ger mindre engagemang, samt 

att användare väljer att gilla istället för att kommentera inlägg. Det finns även 

andra faktorer, än de bild- och textkategorier som strukturerade studiens data, som 

kan spela roll, såsom när på dagen inläggen publicerades, vilket vi inte studerade 

i denna forskning. 
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5.4 Känslomässigt inflytande på engagemang 

Coelho et al. (2016) skriver att evenemangs- samt kampanjinlägg är de som syns 

få högst engagemang, vilket generellt i denna studie inte anses stämma, då flertalet 

av kampanjinlägg eller inlägg som har tydlig säljande karaktär har fått lågt 

engagemang. Dock så är Lapland Eco Stores främsta inlägg vad gäller högst 

engagemang ett kampanjinlägg, där en hållbar vinkel har vävts in. Inlägget i sig 

tar ställning mot överkonsumtion samtidigt som de meddelar att 10% av 

försäljningens intjänade summa under dagen går till en hållbar organisation, vilket 

troligen får kunder att handla denna dag.  

I och med sin tydliga framtoning mot överkonsumtion kan inlägget även anses 

falla inom ramen för känslomässigt engagemang, om vi i studien tänker oss att 

företagens följare är sådana som stödjer deras hållbara linje. Flertalet av våra 

tidigare nämnda forskare menar att känslomässiga kopplingar kan påverka 

engagemang positivt, i form av fler gilla-markeringar eller kommentarer. Dessart 

et al. (2015) menar att användare kan mötas över ett gemensamt intresse medan 

Syrdal och Briggs (2018) samt Thomson och Greenwood (2017) menar att 

engagemanget kan höjas vid social stöttning. Att mötas över gemensamma 

intressen är något som vi uppmärksammat på Jordkloks Instagram-konto. Detta då 

flertalet av Jordkloks inlägg inte har något med deras webbutik eller produkter att 

göra, utan rent generellt handlar om deras hållbara ståndpunkt. En ståndpunkt 

många följare ser ut att gilla och vilja vara en del av. 

 

5.5 Övriga påverkansfaktorer 

Företag med flest antal följare får inte högst engagemang sett till procentuellt 

uträknade gilla-markeringar. Att större konton får mindre engagemang stämmer 

på så vis med det som Ninjalitics (u.å) beskriver, att mindre konton har en högre 

engagemangsgrad, vilket även stämmer överens med det vi sett i att Jordklok 

genererar mer engagemang än Lapland Eco Store samt Welloteket. Att 

Wellotekets engagemang är lägre sett till de andra två analyserade företagen, trots 

att synlighet bitvis genereras via Ida Wargs sociala medie-kanaler är förvånande, 

trots att detta stämmer överens med det som Ninjalitics (u.å.) publicerat. Knutet 

till detta kan företagens Instagram-kontos ålder ses vara, vilken inte analyserades 

i studien. Det företag som startades senast (Welloteket) är till exempel det som fått 

flest följare, ställt mot Jordklok som är äldst av de tre. Hur länge företagen har 

funnits på Instagram är inget som studerades i studien, vilket hade kunnat ge 

ytterligare en grad på engagemang att studera - det som möjligen ses växa över tid 

och i vilken takt detta sker.  

Hashtaggar kan inte uppenbarligen visas ha någon betydelse för engagemang och 

antal gilla-markeringar samt kommentarer, utan ger ett likvärdigt resultat 

oberoende antal hashtaggar ett inlägg har. Om hashtaggar har betydelse i form av 

att användare hittar inlägg genom dessa är ingenting som kan observeras, då det 

inte finns information om detta som kan utläsas på ett tydligt sätt på Instagram. 

Hur många användare som klickar på dem eller söker efter dem är inte tillgängligt 

för användare och därmed kan hashtaggar se ha mindre betydelse för denna studie, 
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enligt analysen. I det stora hela kan de dock leda till att fler användare hittar till 

företags konton och inlägg, vilket kan ses som positivt. Eftersom inläggen med 

fler hashtaggar generellt sett inte får mindre uppvisat engagemang ser det inte ut 

att skada med många hashtaggar, utan kan troligen ge företaget mer synlighet.  

Det är dock intressant att ett av våra analyserade företag inte använder hashtaggar 

samt att två av de tre analyserade företagen väljer att placera mestadelen av sina 

hashtaggar i en följande kommentar istället för direkt i bildtexten. Med detta drar 

vi paralleller till vad Ingrosso (2017) sa kring hashtaggar, att de inte är något som 

används längre. På detta vis “döljer” företagen hashtaggarna och gör dem mindre 

synliga än ifall de hade legat direkt i inläggets caption. En fråga vi ställer oss är 

om företagen anser att det är mindre säljande att lägga hashtaggar i en mindre 

synlig kommentar eller om det helt enkelt är mer estetiskt tilltalande att ha dem 

separerade från övrigt innehåll.  

Att företagen använder hashtaggar på olika vis kan även det ha viss inverkan på 

den engagemangsgrad som företagen uppvisar. Detta i sig kan innebära att inlägg 

som innehåller hashtaggar men som har mindre engagemang än övriga är mindre 

lyckade än de som har högt engagemang utan hashtaggar. Detta då inläggen med 

hashtaggar kan nås av fler användare. Dock är det inte möjligt att se hur många 

som faktiskt har hittat inläggen via hashtaggarna, vilket gör det till en 

påverkansfaktor som inte kan studeras. Det kan likväl vara så att inläggen inte har 

fått något engagemang alls tack vare dess hashtaggar. 

De olika tabellerna, samt matrisen som användes för analysen, visar tydligt att 

inlägg får fler gilla-markeringar än kommentarer. Utifrån detta observerar vi att 

användare ses vara mer benägna att visa sitt engagemang genom att gilla ett inlägg 

snarare än att kommentera. Analysen visar även att inläggen med flest antal gilla-

markeringar är också de inlägg som har fått flest antal kommentarer, medan 

inläggen med lägst antal gilla-markeringar till stor del även har fått lägst antal 

kommentarer. Observationen är intressant och kan studeras vidare inom framtida 

forskning med hjälp av, till exempel, intervjuer och enkäter med Instagram-

användare som  engageras av företag Instagram-inlägg och därmed reagerar på 

inläggen genom att gilla eller kommentera dem.  

 

5.6 Företagens innehållsstrategier 

Gemensamt för alla tre företag är att de, enligt vår analys, i hög grad fokuserar på 

de innehållsstrategier som ses skapa mest engagemang och därmed publicerat 

mindre innehåll som har visat skapa mindre engagemang. Detta kan kopplas till 

Jian et al. (2016) som rekommenderar att företag sätter störst fokus på det som 

följarna väljer att engagera sig med. Detta har kunnat observerats genom att 

företagen i stort publicerar relativt få kampanjinlägg (där Welloteket har 

publicerat flest), vilka resultatet har visat är de som fått lägst engagemang från 

Instagram-användarna. Welloteket, för att nämna ett exempel, har valt att fokusera 

på recept- och matrelaterade inlägg, som har visat sig få positiv respons från deras 

följare, både i form av gilla-markeringar och kommentarer. Att Welloteket sedan 

har såpass lågt engagemang, sett till sitt följarantal, är dock förvånande och får oss 

att fundera på om deras innehållsstrategi inte är helt välplanerad. Engagemanget, 

som vi beskriver mer nedan, är dock jämnare fördelat över inläggen i jämförelse 
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med de andra två företagen vilket även kan tyda på att strategin i sig är rätt men 

att övriga faktorer som är mer svårkontrollerade felar. 

Företagens innehållsstrategi som skapar mest engagemang för just dem är olika 

för var och ett. Då recept skapar engagemang för Welloteket, publicerar de främst 

liknande inlägg. Företaget har även visat sig ha minst spridning gällande både 

gilla-markeringar och kommentarer, samtidigt som de har visat ha en tydlig 

preferens i vilka kategorier de har fokuserat på, det vill säga mat och informerande 

inlägg med säljande syfte. Resultatet visar också att Jordklok har haft fokus på 

informerande och inte alltid säljande inlägg, vilket är de inlägg som också har gett 

bäst engagemangsgrad för dem. Jordkloks strategi ser även ut att vara att informera 

om hållbarhet i stort, vilket görs genom att lyfta olika aspekter av hållbarhet i olika 

typer av inlägg. Eftersom få av företagets inlägg är säljande känns de informativa 

inläggen trovärdiga och får troligen därför än mer engagemang i form av gilla-

markeringar och kommentarer. Lapland Eco Store har vi kunnat observera 

publicerar både säljande och informerande inlägg med störst fokus på deras 

produkter, till skillnad från de andra två företagen, men även detta har visat sig 

fungera bra just för dem. Produkterna beskrivs i det stora hela på ett informativt 

sätt som till stor del lyfter dess hållbara och ekologiska karaktär, vilket även känns 

bidra till dessa inläggs höga engagemang. 

Trots att Jordklok och Lapland Eco Store har två mycket olika strategier för sina 

Instagram-konton kan det observeras att båda har sina inlägg i listan för de tio 

mest engagerande inläggen, med ungefär liknande engagemangsgrad, med 

undantag för Lapland Eco Stores inlägg rörande Black Friday som medförde mer 

engagemang än alla andra inlägg. Detta bekräftar att det inte finns endast en 

strategi som ett företag kan använda, utan flera strategier kan fungera om företaget 

identifierar vilka inlägg som är mest intressanta för sina följare och undviker de 

som inte skapar engagemang. I denna studies fall har det visat sig vara 

kampanjinlägg som bör undvikas.   

Studiens resultat visar därför att olika företag har olika strategier för att använda 

sitt Instagram-konto och det är därför inte möjligt att helt identifiera faktorer som 

bidrar till störst engagemang i företags generella Instagram-flöden. Istället ger 

studien kunskap om ett par innehållsstrategier som kan användas av företag och 

hur mycket engagemang dessa strategier ger företagens inlägg. Studien ger inte 

heller kunskap om alla strategier som finns och som kan användas av andra 

företag, utan presenterar endast tre strategier valda av de analyserade företag. 

Detta betyder att det kan finnas andra intressanta strategier som används av andra 

företag. Det skulle därför vara intressant att i framtida forskning analysera andra 

företags innehållsstrategier och jämföra dem med Wellotekets, Jordkloks och 

Lapland Eco Stores med syfte till att identifiera vilken som ger bättre resultat i 

form av högt engagemang.  

Bland studiens tre innehållsstrategier är det dock Lapland Eco Stores, sett till de 

främst gillade inläggen mellan alla företag, som ser ut att fungera bäst. Lapland 

Eco Stores strategi, i jämförelse med övriga företag, ser i stort ut att vara att i en 

hög grad informera sina följare om de bättre val som de tänker sig att deras 

produkter är. Informativa texter tillsammans med tydliga produkter som passar in 

på hållbarhetstemat (det vill säga ej produkter i många plastförpackningar) skapar 

högt engagemang och ser ut att skapa ett “buzz” där följare som taggar andra 
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Instagram-användare, för att de också ska kunna ta del av informationen som 

presenteras, syns. 

Istället för att analysera bransch- och storlekslika företag i ett gemensamt urval 

bör strategier och flöden analyseras utefter inriktning för att uppmärksamma den 

bakomliggande informationsarkitekturen, där innehåll och användare - i vårt fall 

inlägg och följare - påverkar av varandra. Denna uppbyggnad tillsammans med 

inläggens innehåll ses vara det som påverkar engagemanget på företagens 

Instagram-konton. 

 

5.7 Metodreflektion 

Innehållsanalys som metod i denna typen av studie har gjort så att det insamlade 

materialet har kunnat struktureras och analyseras på ett tydligt sätt. I denna studies 

fall blir det visuellt tydligt, med hjälp av innehållsanalysens skapade matris, vilka 

inlägg som ser ut att ge ett högre engagemang och vilka som ger ett lägre. White 

och Marsh (2006) menar att en kvalitativ innehållsanalys passar på material man 

önskar fokusera på det “unika” med och i högre grad medvetandegöra de olika 

tolkningar som datan kan erbjuda. Detta till skillnad mot den kvantitativa 

innehållsanalysen som de beskriver snarare är bra för att generalisera än reflektera.  

Metoden har dock gjort så att material har varit tvunget att kategoriseras, vilket 

kanske inte alltid är till innehålls fördel eller kan visa på en tydlig bild. Detta då 

det finns en mängd påverkansfaktorer som ligger utanför studien som kan påverka 

det resultat som visas. Vår förhoppning från början var att kombinera denna typen 

av metod med intervjuer, vilket tyvärr inte kunde genomföras, vilket vi beskriver 

mer om nedan under punkt 5.8. I stort gör dock innehållsanalys arbetet med att 

strukturera upp stora mängder data enklare för forskarna, vilket får vägas mot de 

nackdelar som kan påvisas. För att motverka de lyfta nackdelarna, där faktorer kan 

missas vid kategorisering av data, har vi i studiens matriser även haft med fält där 

vi skriftligt har kunnat fylla i eventuella faktorer som kunnat påverka inläggets 

engagemang. På så vis har vi försökt att få med mer kring inläggens kontext i vår 

analys än det som endast påvisas i studiens kategorier. 

Metoden på den här typen av material kan trots detta ses fungera väl, där inläggens 

data gås över två gånger. Först genom insamling och sedan genom struktur. Detta 

för att innehållsanalysens matris ska kunna få rätt kategorier (i vårt fall rätt 

benämning på bildkategorierna). Metoden hjälper oss därför att strukturera 

materialet men brister i att helt ge ett resultat i varför resultatet blir som det blir. 

För att kunna analysera det behövs mer bakomliggande information, i studiens fall 

tidigare forskning, för att kunna analysera datan. Detta gör vårt teoriavsnitt 

avgörande för hur datan tas emot av oss och hur struktureringen i våra kategorier 

läggs upp. 

Studiens metodologiska bidrag berör främst hur kategorisering i stort går till och 

vad som bör ingå. Denscombe (2016) menar att innehållsanalysens svaghet kan 

vara att element tas ur den kontext som de först var placerade i. Att kontext är 

viktig menar även Valentini et al. (2018) där exempelvis motivets placering 

gentemot andra element kan påverka hur bilden tolkas. I och med detta anser vi 

det vara viktigt att ha ifyllbara fält i innehållsanalysens matris där text eller bild 
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kan läggas för att visa elementens originalkontext och hur den kan ses påverka 

datan. När vi kategoriserar datan visar vi även på en eventuell väg att gå till att 

göra en studie något mer kvantitativ. Man skulle därför kunna komplettera denna 

studie med en än mer kvantitativ forskning, som exempelvis en kvantitativ 

innehållsanalys, där datan lättare kan generaliseras än med kvalitativ forskning.  

 

5.8 Reflektioner och begränsningar 

Studier kring vad som påverkar engagemang på sociala medier generellt och 

Instagram specifikt har visat sig leverera skiftande resultat i mångt och mycket. 

Många gånger då det är så många faktorer som ses påverka det synliga 

engagemanget. Instagrams okronologiska flöde kan vara en faktor som gör rättvisa 

mätningar direkt svåra. Detta eftersom algoritmerna som styr flödet är svåra att 

förutse samt till stor del troligen även påverkas av om materialet är populärt eller 

ej. Med tanke på detta kan inläggs gilla-markeringar på så vis driva upp antalet än 

mer, där antalet gilla-markeringar i så fall kan ses stå med på båda sidor om 

likhetstecknet över vad som påverkar engagemang. Många gilla-markeringar kan 

troligen generera än fler gilla-markeringar, vilket vi tidigare nämnt hör ihop med 

Matteus-effektens “rich getting richer” (Merton, 1968, s. 5). Detta är inget i sig 

som går att mäta med hjälp av våra valda metoder och beräkningar men en 

intressant synvinkel att lyfta. 

Studien blev inte som vi först hade tänkt oss. Detta då den grundläggande tanken 

var att jämföra resultaten från studiens innehållsanalys, om vilka faktorer som ses 

påverka engagemang på Instagram, med vilka faktorer som kontoansvariga på 

andra företag anser påverka engagemang på Instagram. Detta perspektiv skulle 

studerats med hjälp av intervjuer med olika företag i samma storlek och bransch 

som våra tre studerade företag. Då för få företag svarade ja till att vara med i 

studien gjorde det oss beroende av vår innehållsanalys, i vilken ovan resultat 

framkom. Under denna analys har det varit svårt att helt och fullt utläsa direkta 

samband av den data som har samlats in eftersom varje företag av de tre 

analyserade ses ha en egen innehållsstrategi och idé om hur mervärde och 

engagemang skapas på Instagram.  

 

5.9 Framtida forskning 

Studien var tänkt att innehålla både en innehållsanalys samt strukturerade 

intervjuer. Under datainsamlingens process skickades mail ut till olika företag i 

samma genre som de analyserade företag, med förfrågan om att delta i studien. Av 

de som svarade tacka endast två stycken att delta, och bland dessa skickade en av 

företagen sina svar inom de sista dagarna av forskningsprocessen. För framtida 

forskning kan därför intervjuer tänkas göras för att få ett djupare 

företagsperspektiv på studien, med fokus på bland annat hur företagen värderar 

engagemang och vad de anser engagemang vara. Detta för att förtydliga än mer 

om det sker ytterligare insatser från företagens håll för att öka engagemanget på 

Instagram. Detta till exempel i form av tävlingar på Instagram Stories, att 

företagen kommenterar på andra kontons inlägg eller liknande.  
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För att bredda studien rekommenderar vi också intervjuer med Instagram-

användare som följer företagskonto, för att få förståelse för hur följare anser sig 

engagera med företag och dess inlägg. Till exempel vad som motiverar dem att 

gilla och kommentera eller varför de inte engagerar sig med företagens inlägg. Ett 

perspektiv som kan motivera följares beteende och hjälpa företag vidare i sin 

användning av sociala medier för att på så vis enklare se ifall företags bild av vad 

som skapar engagemang stämmer överens med användarnas. Även en kvantitativ 

innehållsanalys, som nämnt under 5.6, kan bredda studiens synsätt genom att göra 

den mer generaliserbar. White och Marsh (2006) menar att en kvantitativ 

innehållsanalys lättare svarar på en hypotes genom statistisk data än den 

kvalitativa som snarare kan hitta nya hypoteser genom att tolka materialet på olika 

sätt. 

Inför framtida forskning rekommenderar vi även att studien analyserar ett större 

antal inlägg då en större urvalsgrupp kan komma att ge ett tydligare svar gällande 

vilka kategorier som ger mest engagemang. I samband med detta bör framtida 

forskning studera fler företag med olika genre, då denna studie visade att olika 

företag har olika sätt att ta sig an marknadsföring och CRM via Instagram, vilket 

ledde till att det var svårare att identifiera vad som generellt skapar engagemang. 

Det hade dessutom varit intressant att jämföra företagens första inlägg med de 

senaste för att analysera eventuella förändringar i vad de publicerade och hur 

följarna betedde sig i form av engagemang, för att på så vis få ut hur engagemang 

på Instagram har förändrats över tid. Vi rekommenderar även att lägga en textuell 

kategori för analys över formellt och informellt språk. Det är något som vi inte har 

kunnat se specifikt i vår studie men som lyfts mer av Gretry et al. (2017). Det hade 

därför varit intressant att forska mer kring språkets påverkan på följares 

engagemang gentemot ett företags Instagram-konto. Instagrams egen kontext, som 

socialt digitalt nätverk och medium, är även det något som hade varit intressant att 

lyfta mer inom engagemang för att på något vis förstå grunden till vad som kan 

påverka de användare som befinner sig i mediet och vad som lockar dem. 
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Bilaga A: Matriser 

Studiens matriser (där inläggens datum samt bildutseende ej tydliggörs). 
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Bilaga B: Beräkningar 

Studiens totala antal inlägg med antalet gilla-markeringar och kommentarer. 

Medelvärde beräknat på gilla-markeringar samt kommentarer för sig, dess 

standardavvikelse samt median- och kvartilvärde. Därtill varje kontos 

engagemangsgrad (antal gilla-markeringar och kommentarer tillsammans). 
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Bilaga C: Ninjalitics engagemangsgrad 

Ninjalitics engagemangsgrad. För att komma åt informationen krävs det att 

användaren gör en sökning på ett instagramkonto, för att sedan klicka på mer 

informations länken i form av ett (i).  

 

 


