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Abstract  
Titel: Hur du lyckas på LinkedIn – En kvantitativ & kvalitativ studie av kommunikation 

på LinkedIn 

Författare: Maria Forsberg & Ludvig Sjöstedt 

Kurs, termin och år: MK094G, Medie- och kommunikationsvetenskap GR (C) 

Examensarbete, 15 HP, VT 2019 

Antal ord i uppsatsen: 14 269 

Problemformulering och syfte: Organisationer använder sig ofta av flera olika sociala media 

för att nå ut till sina målgrupper då en lyckad kommunikation har visat sig öka omsättningen 

(Okazaki, Katsukura och Nishiyama, 2007). Men det finns ännu ganska lite forskning om varför 

viss kommunikation lyckas nå ut med sitt budskap. Samtidigt söker allt fler organisationer svar 

på hur de ska göra för att kommunicera bättre och nå ut genom mediebruset. Annars riskerar de 

kommunikativa insatserna att falla platt, upplevas som intetsägande och sakna betydelse då de 

väcker minimalt med respons och engagemang hos målgruppen. Tidigare studier har funnit att 

Twitter och LinkedIn är två av de mest användbara sociala mediekanalerna för organisationer 

som vill kommunicera med sina målgrupper, mer specifikt potentiella samarbetspartners, 

potentiella anställda och konsumerande kunder. Därför menar vi att en studie av 

kommunikationen på LinkedIn via influencers är intressant ur ett MKV-perspektiv, då vi ämnar 

undersöka vilka kommunikationsfaktorer som påverkar engagemang i olika typer av inlägg på 

LinkedIn. 

Metod och material: För att besvara våra frågeställningar har vi använt oss av en kvantitativ 

innehållsanalys och en kvalitativ textanalys. Genom den kvantitativa metoden har vi analyserat 

155 inlägg som publicerats av 16 influencers under en tvåveckorsperiod. Vi har mätt 

engagemanget för alla inlägg genom att se till antalet kommentarer och reaktioner från andra 

användare på LinkedIn. I den kvalitativa metoden valde vi ut tre inlägg som vi utifrån resultatet i 

den kvantitativa delen såg hade högst genomsnitt kommentarer samt reaktioner. Vi valde att 

titta vidare på dessa tre inlägg för att identifiera det unika med kommunikationen i dem som 

gjorde att just dessa engagerade i högre utsträckning än andra inlägg. 

Huvudresultat: Utifrån vår studie har vi funnit att en kategori är vanligast förekommande som 

primär kommunikationskategori bland våra 16 influencers. Vi har även funnit att oavsett 

innehåll i inlägget finns det en primär kommunikationskategori som skapar mer engagemang i 

fråga om reaktioner samt att en annan kategori engagerar mer sett till viljan att kommentera. Att 

använda sig av visuellt intresseväckande innehåll ser vi också ökar engagemanget hos 

mottagarna jämfört med att inte använda sig av denna typ av innehåll. Vi finner också att för att 

bygga förtroende på LinkedIn kan det vara en god idé att använda sig av en kombination av flera 

av de marknadsföringsstrategier som vi presenterat i vår studie. 

Nyckelord: Uses and gratifications approach, Content marketing, Influencers, e-WOM, LinkedIn. 
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1. Inledning 

Vi har i vår studie undersökt kommunikationen på LinkedIn via så kallade influencers, 

för att se om budskap anpassat utefter målgruppen resulterar i större engagemang. 

Något som i förlängningen kan innebära att man når ut till fler användare, får mer följare 

och genom det ges en än större möjlighet att påverka och engagera. 

1.1 Problemformulering 

Det finns idag ett stort antal olika sociala mediaplattformar att välja på för att interagera 

med andra användare. Organisationer använder sig allt oftare av flera olika sociala 

media för att nå ut till sina målgrupper då en lyckad kommunikation har visat sig öka 

omsättningen (Okazaki, Katsukura och Nishiyama, 2007). Människorna inom 

organisationerna har även de möjlighet att kommunicera ut budskap via sina personliga 

kanaler och kan därigenom representera både den organisation där de är anställda/äger 

och sin egen yrkesroll. Inlägg publiceras som ska få just dem och-/eller deras 

organisation att sticka ut och synas i mängden. Men det finns ännu ganska lite forskning 

om varför viss kommunikation lyckas nå ut med sitt budskap. Samtidigt söker allt fler 

organisationer svar på hur de ska göra för att kommunicera bättre och nå ut genom 

mediebruset. För annars riskerar de kommunikativa insatserna att falla platt, upplevas 

som intetsägande och sakna betydelse då de väcker minimalt med respons och 

engagemang hos målgruppen. 

LaRose och Eastin (2004:361) påpekar att det går att tillämpa Uses and gratifications 

approach (U&G) för studier som berör kommunikation genom plattformar på internet. 

De lyfter dimensioner av kommunikation som kan påverka hur mottagaren av 

kommunikationen uppfattar sändaren. Fortsättningsvis menar Whiting och Williams 

(2013:368) i sin studie att tillämpningen av U&G var ytterst lämplig för användning 

inom sociala medier, både som teori och metod. De argumenterar även för att framtida 

studier som innefattar kommunikation på sociala medier bör använda sig av teorin. 

Liu, North och Li (2017:2f) använder sig i sin studie bland annat av Uses and 

gratifications approach för att analysera effekten av kommunikativa insatser. Att 

mottagaren ges möjlighet att dela, gilla eller kommentera inlägg menar de kan ge en 

positiv Word-of-Mouth-effekt (d.v.s. WOM-effekt) (ibid., 2017:9). Liu, North och Lis 

(2017:9) studie visade att de kommunikativa insatser som kunde kategoriseras som 

tillfredsställande eller trovärdig fick större spridning och påverkan. Liu, North och Li 

menar därför att framtida forskning mer ingående bör undersöka skillnaden mellan 

inlägg som kategoriseras som trovärdig och tillfredsställande då det är av värde för 

organisationer att ses som en trovärdig avsändare för att målgruppen ska känna tillit 

(Liu, North och Li, 2017:17). 
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Dubois, Bonezzi och De Angelis (2016:712) pekar på studier som visat att en ökning på 7 

procent av WOM resulterat i 1 procent ökad omsättning för organisationer/varumärken. 

Castellano och Dutot (2016:43) å sin tur, menar att det går att se WOM som både en 

styrka och en svaghet, då kontrollen över vad som sägs om en organisation eller deras 

produkter/tjänster sprids via konsumenterna, men om organisationen lyckas få det till 

positiv WOM så blir effekten starkare än med någon annan marknadsföringsstrategi.  

En relativt ny typ av relationsmarknadsföring som gjort sitt intåg i och med sociala 

medier är Social media influencer marketing som till stor del använder sig av e-WOM. 

Detta innebär att organisationer marknadsför sig och sitt varumärke mot mindre men 

mer unika målgrupper via olika sociala mediakanaler (Glucksman, 2017:77). Genom att 

använda en inflytelserik person (influencer) som redan har en etablerad relation med 

den önskade målgruppen nås dessa på ett relativt enkelt sätt. De Veirman, Cauberghe 

och Hudders (2017:801) menar att tanken med att använda sig av en social media 

influencer är att få influencerns följare mer välvilligt inställda till 

organisationen/varumärket som sådant, men även att de ska bli mer benägna att köpa 

den produkt eller tjänst som influencern marknadsför åt organisationen. Influencern blir 

på så vis en länk mellan målgruppen/konsumenten och organisationen/varumärket. 

Även andra tidigare studier har funnit en koppling mellan en positiv inställning för- och 

ökad lojalitet till varumärket då konsumenter som känner en stark lojalitet till 

varumärket har en tendens att prata om varumärket i en positiv bemärkelse (Castellano 

och Dutot, 2016:44). Tidigare studier har också funnit att Twitter och LinkedIn är två av 

de mest användbara sociala mediaplattformarna för organisationer som vill 

kommunicera med sina målgrupper, mer specifikt potentiella samarbetspartners, 

potentiella anställda och konsumerande kunder (Go och You, 2016:3). 

Med den tidigare forskning som presenterats ovan menar vi att våra argument till varför 

vår studie är intressant ur ett samhällsvetenskapligt och inomvetenskapligt perspektiv 

är stärkta och påvisar studiens relevans. 

1.2 Begreppsförklaring 

De begrepp som presenteras nedan är sådana som är återkommande genom hela 

studien. Vi inleder därför med en kort förklaring av dessa för att göra det lättare för 

läsaren att komma in i vår uppsats. Vi anser det påkallat då vissa av begreppen inte är så 

vanligt förekommande utanför forskningen om media- och kommunikationsvetenskap. 
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1.2.1 Social Media Influencer 

Glucksman (2017:78) definierar en Social media influencer som en oberoende, 

tredjeparts “rekommenderare” som har möjlighet att via sina sociala mediekanaler 

påverka sina följares attityder. Dessa influencers är ofta helt vanliga personer, vilket gör 

att det kan vara lättare att relatera till dem än till en stor organisation utan ansikte. En 

influencers följare kan uppleva att de känner personen de följer, att de delar dennes 

vardagsliv och nästintill har en vänskapsrelation. 

Influencer definieras som en person som kan utöva inflytande på andra människor 

genom sitt sätt att förmedla ett budskap. Influencers på LinkedIn är därmed användare 

som oavsett yrkeskategori eller position har en förmåga att påverka andra till någon 

grad. 

1.2.2 Word-of-Mouth- och Electronic-Word-Of-Mouth-Effekt (WOM- & e-WOM-
effekt) 

Katz och Lazarsfeld (1955:3) definierar WOM som utbytet av 

marknadsföringsinformation konsumenter emellan och menar att WOM spelar en viktig 

roll vad gäller människors attityder och beteende mot både produkter och tjänster. 

Detta eftersom kommunikationen kommer från en, för konsumenten, mer tillförlitlig 

informationskälla än kommunikation som kommer från en organisation/varumärke. 

Feick & Price (1987:85), menar att människor när de söker information om en vara eller 

tjänst ofta baserar sina köpbeslut på rekommendationer från andra. 

I och med att vi alltmer använder oss av sociala medier via internet så har utvecklingen 

av WOM blivit online - det vill säga elektronisk word- of-mouth (e-WOM). Hennig-Thurau, 

Gwinner, Walsh och Gremler (2004:39) definierade det som "positivt eller negativt 

uttalande från potentiella, faktiska eller tidigare kunder om en produkt eller ett företag, 

som görs tillgängligt för en mängd människor och institutioner via Internet." E-WOM 

förekommer på ett brett utbud av digitala plattformar, såsom bloggar, e-

postmeddelanden, webbplatser för konsumentrecension och forum, virtuella 

konsumentgrupper och i sociala nätverk-sidor (Phelps, Lewis, Mobilio, Perry och Raman, 

2004; Thorson och Rodgers 2006; Dwyer 2007; Hung och Li, 2007). 

1.2.3 Uses and Gratifications approach (U&G) 

Uses and Gratifications approach (U&G) är en teori och metod som har sitt ursprung ur 

Katz, Blumlers och Gurevitchs (1973:509) forskning om användningen och 

tillfredsställelsen hos användare som brukar olika varianter av media. 
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Exempelvis hur mottagare upplever tv-sändningar eller radioprogram. Deras forskning 

påvisar att beroende på hur man kommunicerar med mottagaren så får man olika 

resultat utifrån vilket behov hos mottagaren som blir tillfredsställt. 

1.2.4 LinkedIn 

LinkedIn är världens största professionella nätverk med fler än 546 miljoner användare 

i över 200 länder och territorier. Det är en plattform där yrkesverksamma har möjlighet 

att marknadsföra sig själva genom att presentera sin yrkeserfarenhet, studiebakgrund, 

med mera. Det finns också plats för organisationer att marknadsföra sig själva, skriva 

inlägg om vad organisationen håller på med för tillfället, stärka relationer till potentiella 

samarbetspartners eller marknadsföra sig som en attraktiv organisation. LinkedIns 

uppdrag är enligt dem själva enkelt – de vill ge världens alla yrkespersoner möjligheten 

att skapa kontakt med varandra så att de kan bli mer produktiva och framgångsrika.  

1.3. Syfte 

Vi ämnar undersöka vilka kommunikationsfaktorer som påverkar engagemang i olika 

typer av inlägg på LinkedIn. 

1.4 Frågeställning 

Hur ser kommunikationen via influencers ut på LinkedIn? 

Vad skapar engagemang på LinkedIn? 

På vilket sätt kan förtroende byggas genom influencers på LinkedIn? 

1.5 Avgränsning 

I vår studie har vi fokuserat på sändar-perspektivet. Vi har inte analyserat kommentarer 

från andra följare/användare i inläggen i den kvantitativa innehållsanalysen. Vi har 

däremot i viss mån studerat kommentarerna i den kvalitativa textanalysen, vilket vi 

gjort för att se om det skiljer sig åt beroende på vilken U&G-kategori influencern 

använder sig av. Samt för att kunna besvara våra variabler angående i vilken mån 

analysobjektets kommunikation i inläggen påverkar engagemanget för inlägget och 

förtroendet för avsändaren. 

Studien har definierat influencerns målgrupper som de följare/användare vilka har 

befintliga- samt potentiella samarbeten med influencern, framtida arbetsgivare, 

användare som är ansvariga på intresseorganisationer och användare som är 

konsumenter. 
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2. Teori 

2.1 Customer Relationship Management (CRM) 

CRM är en strategi där organisationen strävar efter en kundnöjdhet som leder till att 

kunden vill fortsätta använda sig av organisationens produkter eller tjänster. Loots och 

Grobler (2014:329) uttrycker att det tidigare funnits ett tomrum för hur organisationer 

ska nå ut och bygga relationer med sina kunder och att det därför behövdes en strategi 

för att skapa, bibehålla och utveckla kundrelationer. Något som de menar leder till att 

kunderna långsiktigt ökar sin konsumtion hos den organisation som arbetar med CRM. 

Att denna relativt nya typ av relationsmarknadsföring fortsätter växa och utvecklas 

alltmer menar Glucksman (2017:78) beror på att det visat sig vara ett framgångsrecept 

som till stor del beror på det redan etablerade förtroendet mellan en influencer och 

dennes följare. Något som i förlängningen även kan leda till högre trovärdighet för 

organisationen/varumärket. Organisationens förhoppning och mål torde vara att få 

influencerns följare mer välvilligt inställda till organisationen/varumärket som sådan 

samt även mer benägna att pröva den eventuella produkt eller tjänst som influencern 

marknadsför för organisationen, (De Veirman et al., 2017:801). 

Solis (2018:2) är inne på samma tanke som Glucksman och De Veirman et al., men 

menar att de strategier som används inom Social media influencer marketing behöver 

anpassas, förfinas och utvecklas för att skapa ett tydligare mervärde, då det fortfarande 

är en så pass ny marknadsföringsform. Men att rätt utförd kan det vara en mycket 

lyckad väg att gå för en organisation.  

Loots och Grobler (2014) är av en liknande åsikt. De beskriver skillnaden mellan hur 

kommunikatörer och marknadsförare ser på en relationsbyggande strategi, att 

kommunikatörer fokuserar på hela publics, medan marknadsförare fokuserar på 

specifika målgrupper (Loots och Grobler, 2014:329). I denna studie påvisar forskarna 

att det finns brister inom CRM då det finns faktorer som inte räknas med och att man 

beroende på bransch och organisation behöver undersöka organisationer individuellt 

för att komma fram till något som rent konkret fungerar (Ibid., 2014:335). 

2.2 Word-of-Mouth (WOM) 

En faktor som är intressant att titta närmare på menar vi är Word-of-Mouth (WOM). För 

oavsett hur stor spridning ett inlägg eller en marknadsföringskampanj får, tenderar 

konsumenter mer än någonsin att lyssna till- och påverkas av, andra konsumenters eller 

betrodda personers åsikter. Vi jämför oss både omedvetet och medvetet med varandra, 

för att hitta likheter och därmed en tillhörighet, någon att identifiera oss med, en 

gemenskap. 
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Forskning har visat att människors interaktion och utbyte av erfarenheter har en stor 

påverkan på hur människor konsumerar, att WOM har en avgörande roll när det 

kommer till att förändra beteenden och attityder (Castellano och Dutot, 2016:43).  

Enligt studier kan en sjuprocentig ökning av WOM resultera i 1 procent ökad omsättning 

för företaget (Dubois, Bonezzi och De Angelis, 2016:712). Castellano och Dutot 

(2016:43) menar samtidigt att det går att se WOM som både en styrka och en svaghet, 

då kontrollen över vad som sägs om en organisation eller deras produkter/tjänster 

sprids via konsumenterna, men om organisationen lyckas få det till positiv WOM så blir 

effekten starkare än med någon annan marknadsföringsstrategi  

Liu, North och Li (2017:2f) använder sig i sin studie bland annat av Uses and 

gratifications approach för att analysera effekten av olika kommunikativa insatser på 

sociala medier. Att mottagaren kan dela, gilla eller kommentera inlägg, menar de kan ge 

en positiv Word-of-Mouth-effekt (d.v.s. WOM-effekt) (ibid., 2017:9). De visade i sin studie 

att de kommunikativa insatser som kunde kategoriseras som tillfredsställande eller 

trovärdig fick större spridning och påverkan. Liu, North och Li menar därför att framtida 

forskning mer ingående bör undersöka skillnaden mellan inlägg som kategoriseras som 

trovärdig och tillfredsställande då det för organisationer är av värde att ses som en 

trovärdig avsändare för att målgruppen ska känna tillit (Liu, North och Li, 2017:17). 

2.2.1 Electronic Word-Of-Mouth (e-WOM) 

I och med att samhället alltmer använder sig av sociala medier via internet så har 

utvecklingen av WOM blivit online - det vill säga elektronisk word- of-mouth (e-WOM). 

Hennig-Thurau, Gwinner, Walsh och Gremler (2004:39) definierade e-WOM som 

"positiva eller negativa uttalanden från potentiella, faktiska eller tidigare kunder om en 

produkt eller ett företag, som görs tillgängligt för en mängd människor och institutioner 

via internet." 

Castellano och Dutot (2016:43) menar att dagens teknik har gjort det mycket enklare för 

människor att interagera med andra individer över hela världen, att söka information 

om produkter samt att ge positiv eller negativ feedback (e-WOM) om produkter, tjänster 

och organisationer. Labsomboonsiri, Mathews och Luck (2014:277) fann i sin studie att 

organisationer som arbetar aktivt med problemlösning, eller skapade forum där 

problem kunde diskuteras mellan användare, där ökade den positiva inställningen till 

organisationen. Samtidigt så förekommer E-WOM på ett allt bredare utbud av digitala 

plattformar, såsom bloggar, e-postmeddelanden, webbplatser för konsumentrecension 

och forum, virtuella konsumentgrupper och i sociala nätverk-sidor (Phelps, Lewis, 

Mobilio, Perry och Raman, 2004; Thorson och Rodgers, 2006; Dwyer, 2007; Hung och Li, 

2007). 
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Tidigare studier har även funnit en koppling mellan en positiv bild av organisationen 

och ökad lojalitet till varumärket och att konsumenter som känner en stark lojalitet till 

varumärket har en tendens att prata om varumärket i en positiv bemärkelse (Castellano 

och Dutot, 2016:44). Glucksman (2017:79f) menar att även en inflytelserik influencer 

kan bidra till att skapa kundlojalitet till organisationen eller varumärket på längre sikt. 

Detta är något som också Solis (2018:2) lyfter, att denna form av marknadsföring syftar 

till att stärka relationerna med målgruppen, vilket anses skapa mer trogna konsumenter. 

Glucksman (2017:79) menar också att när det kommer till influencers så representerar 

de många gånger en livsstil eller annat som dess följare önskar uppnå. En influencer kan 

därmed blir därmed någon att se upp till, något som i sin tur bidrar till att influencern 

får större möjlighet att påverka sina följare. 

De Veirman et al., (2017:813) menar att hur inflytelserik en influencer är, inte endast 

bör mätas genom antalet följare influencern har, utan också genom dennes engagemang. 

Alltså hur pass interaktiv influencern är, exempelvis om de för en dialog med sina följare 

och hur självsäkra de uppfattas vara; vilket också påverkar deras följare, samt hur 

trovärdiga de uppfattas vara. De lyfter även frågan att det kanske kommer att visa sig att 

det som skapar ett mervärde för organisationer och varumärken i framtiden är att 

använda sig av en influencer med ett mindre antal följare men som interagerar desto 

mer (Ibid.:799). Dock så väljer många organisationer/varumärken fortfarande främst att 

se till antalet följare när de söker efter en inflytelserik Social Media Influencer att 

samarbeta med. Samtidigt menar De Veirman et al., (2017:802) att en influencer med 

väldigt många följare per automatik får en större räckvidd och därmed borde budskapet 

få en större spridning och rimligtvis även ett större e-WOM. Buzzet runt 

organisationen/varumärket och eventuell produkt borde alltså även den bli högre med 

en influencer som har ett större antal följare. 

2.3 Content Marketing 

Content marketing eller innehållsmarknadsföring som det kan kallas på svenska, innebär 

att man använder sig av olika typer av intresseväckande innehåll i sina inlägg på digitala 

medier. Detta kan exempelvis vara text, bild, ljud, grafik, videofilmer, poddar, intervjuer, 

tips, råd, guider, testresultat, reportage med mera (Pulizzi, 2012:116). En organisation 

eller influencer kan använda sig av content marketing bland annat för att skapa 

engagemang hos användarna och för att bygga långsiktiga relationer. Viktigt är dock att 

innehållet som delas har ett tydligt och långsiktigt strategiskt tänk bakom (Ibid.).  

Barregren och Tegborg (2013:10) framhåller att det främsta syftet med att använda sig 

av content marketing är för att skapa värde för målgruppen. Inom content marketing ska 

inte produkten eller tjänsten vara i fokus, just för att marknadsföringen inte ska 

upplevas som påträngande.  
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Meningen med innehållsmarknadsföring är att det ska vara något som följaren aktivt 

och frivilligt vill ta del av och ännu hellre: engagerar sig i, delar vidare och 

rekommenderar. Det är alltså stor skillnad mot massproducerad reklam som mer 

tvingas på konsumenten och som allt fler internetanvändare försöker att undvika.  

Joe Pulizzi (2014:5) som är den som grundade amerikanska Content Marketing Institute, 

beskriver content marketing i citatet nedan. 

” Content marketing is the marketing and business process for creating 

and distributing valuable and compelling content to attract, acquire, and 

engage a clearly defined and understood target audience –with the 

objective of driving profitable customer action.” 

Swedish Content Agencies (swedishcontent.se), å sin sida, som är en svensk 

branschorganisation som samlar de organisationer som arbetar med content marketing, 

beskriver content marketing så här: 

” Content marketing är kommunikation och marknadsföring där 

avsändaren skapar och sprider redaktionellt innehåll som upplevs som 

intressant och relevant av målgruppen. Genom att erbjuda ett innehåll 

som mottagaren värdesätter kan avsändaren bygga sitt varumärke och 

inleda eller stärka relationer. ” 

Pulizzi (2012:116) hävdar att alla varumärken och organisationer numera behöver 

agera som om de vore ett eget mediebolag om de vill behålla och attrahera nya kunder. 

Att de behöver använda sig av storytelling för att fånga målgruppens intresse. Det 

innebär att det innehåll som man vill att mottagaren ska komma ihåg och som bedöms 

ha mest värde för målgruppen bör presenteras först i allt publicerat material. Vidare 

menar han att det som är avgörande för om det är content marketing eller inte, är att det 

finns en tydlig och genomtänkt strategi bakom hur man väljer ut och skapar sitt innehåll, 

för att man ska nå de tänkta målen med sin marknadsföringsstrategi. Detta är något som 

också Barregren och Tegborg (2013:24) framhåller. 

Enligt Pulizzi (2012) är content marketing inte något nytt fenomen men han menar att 

denna typ av marknadskommunikation genom internet och sociala media har fått helt 

nya marknadsföringsmöjligheter som tidigare helt enkelt inte varit tillgängliga. Vidare 

identifierar han tre tidigare bekymmer som nu i och med internet och sociala media är 

undanröjda: Content Acceptance; Att alla, vare sig det är små eller stora varumärken, 

organisationer eller privatpersoner har möjlighet att skapa en egen plattform som de 

själva kan styra över och fylla med sitt innehåll och därigenom få målgruppen att 

engagera sig. Man behöver inte längre förlita sig på media som andra äger. Talent; 

Tidigare var många journalister emot att arbeta för annat än etablerade mediebolag men 

nuförtiden finns det författare, redaktörer och journalister anställda i nästan alla 
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branscher, just för att hjälpa varumärken att producera bra och fängslande innehåll. Han 

menar att de flesta tillgängliga tjänster inom journalistik idag finns på just 

varumärkessidan och inte i traditionella medier. Teknik; Idag kan vem som helst enkelt 

publicera innehåll på webben för nästan ingen kostnad alls (Pulizzi, 2012:116f). 

Gamble (2016:65f) hävdar att man genom att använda sig av visuell content marketing 

när man producerar innehåll gör det enklare för målgruppen att snabbt skapa sig en 

uppfattning om innehållet via dess grafiska innehåll och visuella kommunikation, (ibid.). 

Han pekar på att hjärnan har kapacitet att uppfatta en bild 60 000 gånger snabbare än 

innehållet i en text, därmed skulle chansen att vi minns ett inläggs innehåll öka med 80 

procent när det innehåller en bild än när det inte gör det. Vidare hävdar han att då 

mycket av det vi läser och delar numera är digitalt material så skulle detta innebära att 

det visuella innehållet nästan blir viktigare än själva texten (Gamble 2016:55f). Denna 

mening om vikten av att skapa intresseväckande innehåll följer helt i linje med vad 

Pulizzi (2012:116), hävdar när det kommer till hur man bäst använder sig av content 

marketing. Gamble (2016) menar även att man om man använder sig av innehåll som är 

visuellt tilltalande gör sin kommunikation mer komplett, vilket i sin tur uppmanar till 

mer engagemang från mottagaren. 

Det är dock som redan nämnt enligt Pulizzi (2012) viktigt att innehållet som delas har 

ett tydligt och långsiktigt strategiskt tänk bakom för att det ska gynna också den som 

står som avsändare, i form av ökat förtroende och större målgrupp. Detta är något som 

också (Holliman och Rowley, 2014:273) nämner när de pratar om kvalitativ 

kommunikation, att content marketing i första hand ska skapa värde för kunden men 

också ökat förtroende för avsändaren. 

Användningen av ordet content marketing har ökat lavinartat, enligt Barregren och 

Tegborg (2013:9). Dessa två ser, precis som Pulizzi (2012), content marketing som en 

redaktionell marknadskommunikation och menar också de, att själva syftet med content 

marketing är att producera och publicera innehåll som målgruppen finner värdefull i 

syfte att generera och upprätthålla kundrelationer inom målgruppen, (Barregren och 

Tegborg, 2013:24). Så i detta att skapa värde för kunden och förtroende för avsändaren 

verkar det finnas en stor samsyn hos många forskare vad gäller content marketing. 
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2.4 Uses and Gratifications Approach U&G 

Katz, Blumler och Gurevitch (1973:509) har i sin forskning undersökt massmedias 

relation till allmänheten och hur dess sätt att tillgängliggöra material samt kommunicera 

påverkar läsaren. De såg att ett sätt att kommunicera inte var universellt, att det 

material som media producerar inte kan formas till en generaliserad grupp som är av 

samma åsikt. Utan att media istället behöver fokusera på vad deras tittare/lyssnare 

uppskattar genom olika kategorier och anpassa sin kommunikation och material utefter 

detta (Ibid.:521). Forskarna ansåg att det var viktigt att operationaliseringen 

utvecklades ur ett metodologiskt perspektiv för att stärka teorin och göra det möjligt för 

framtida studier (Ibid.:512). De fann det problematiskt att spekulationer kan uppstå när 

teorin tillämpas och menar att det därför är viktigt att man söker ett kausalt samband 

och att ett metodval där respondenternas åsikt analyseras är att föredra. Deras exempel 

är att om man ska analysera kommunikationen som sprids genom ett TV-program bör 

man kontakta tittarna och analysera hur de upplever programmet genom exempelvis 

enkäter eller intervjuer (Ibid.:520f). De fortsätter att poängtera att tidigare forskning 

inom U&G har fokuserat på olika saker, vissa har studerat valet av kanal 

(papperstidning, radio och TV) medan andra har studerat innehållet (ibid.:512). 

Katz, Blumler och Gurevitch finner fyra funktioner som väsentliga oavsett på vad studien 

inriktar sig på, vare sig det är en studie om innehållet i kommunikationen eller om det är 

valet av kanal. Diversion – individen försöker fly från sina ansvar eller problem genom 

att uppehålla sig. Personal relationships – sociala relationer, så som vänner, familj eller 

partner. Personal identity – sådant som förstärker exempelvis individens världsbild, 

förklarar individens personlighet och egenskaper. Surveillance – individen söker 

information som kan ge förståelse för varför världen är som den är (Katz, Blumler och 

Gurevitch, 1973:512f). 

Förutom de fyra funktionerna som forskarna identifierade så fann de ett tomrum i 

teorin. De argumenterade därför för att man skulle kategorisera behoven efter de olika 

kategorier som kommunikationen tillfredsställer. Cognitive – behovet att söka kunskap 

och förståelse hur saker fungerar. Affective – sådant som kan ses som underhållande, 

som ger känsla av glädje eller njutning. Personal Integrative – behovet av att vara 

trovärdig, stärka sitt självförtroende eller status. Social Integrative – behovet av att 

skapa, förstärka eller underhålla interpersonella relationer. Tension Release – behovet 

att distrahera sig själv, att fly från verkligheten, att slappna av genom att tillfälligt 

försvaga kontakten med jaget samt de ansvar en har och som den sociala statusens kan 

påverka (Katz, Blumler och Gurevitch, 1973:513f). 
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2.4.1 Den moderna tappningen av Uses and Gratifications (U&G) 
- för plattformar på internet 

Andra forskare argumenterar för vidare tillämpning av U&G vid studier av sociala 

medier så som LinkedIn, Pinterest och Tumblr, för att se hur människor kommunicerar 

och vad som är effektivt beroende på vilken plattform det sker på (Phua, Jin och Kim, 

2017:121). 

LaRose och Eastin (2004:358) menar att U&G har tillämpats på flertalet studier och att 

teorin och valet av metoder har förändrats för att anpassa sig efter den teknik vi 

använder idag och hur allt är digitalt uppbyggt. De kritiserar även äldre forskning då 

teorin inte har varit tillräckligt tydlig med att exponeringen av kommunikationen är en 

väsentlig variabel för att resultatet ska bli valid (ibid.:359). Johnson och Yang (2019:16) 

lyfter problematiken med att se internet som ett enda medium, att ett sätt att 

kommunicera inte är universellt och att man behöver se varje plattform som unik. 

Exempelvis att det är skillnad på Youtube, Facebook och LinkedIn (Ibid.). 

Hansson och Haridakis (2008:2) beskriver motivation som något centralt när det 

kommer till vilken webbplats, forum eller till vilken kommunikation som mottagaren 

söker sig till. Enligt dem är interpersonella relationer en central faktor i valet av vilken 

media som konsumeras. Exempelvis så argumenterar de för att vissa söker sig till 

plattformar så som Youtube för att kompensera för avsaknaden av social interaktion. 

Johnson och Yang (2009:5) argumenterar också för att tillfredsställelse är den viktigaste 

aspekten för att kommunikationen ska lyckas, att incitamentet i kommunikationen 

verkligen blir synligt hos mottagaren. Annars är sannolikheten stor att mottagaren söker 

efter nya alternativ för att tillfredsställa sina behov (ibid.). Genom användningen av U&G 

kan man enligt Gina Masullo Chen (2010:757) argumentera för att kommunikativa 

beteenden är målinriktade och att anledningen till att människor gör sina val av sociala 

medier baserar sig på vad de har för intention, behov och förväntningar. 

LaRose och Eastin (2004:361) lyfter dimensioner av kommunikation som kan påverka 

hur mottagaren av denna kommunikation uppfattar sändaren. Fortsättningsvis pekar 

också de på att det går att tillämpa U&G för studier som berör kommunikation genom 

plattformar på internet. Också Anita Whiting och David Williams (2013:368) fann att 

tillämpning av U&G var ytterst lämplig för deras studie om användning av sociala 

medier, både som teori och metod. De fortsätter oclså att argumentera för att framtida 

studier som innefattar kommunikation på sociala medier bör använda sig av teorin. 

Whiting och Williams (2013:366) menar att bristen på litteratur som berör U&G är stor 

och att de upplever att det här finns ett tomrum som bör fyllas. 
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LaRose och Eastin (2004:361) fann i sin tur att kommunikation på internet som ger 

mottagaren incitament för hur deras status kan öka och hur de kan finna ekonomisk 

vinning var de främsta incitamenten för att mottagaren ska uppleva kommunikationen 

som tillfredsställande. De fann också att beroende på vilket forum som mottagaren gick 

in i så söker de olika sorters tillfredsställelse. Något som gjorde att det inte var möjligt 

att i förväg identifiera ett incitament som universellt framgångsrikt. De argumenterar 

därför för att kvantitativa studier bör tillämpas för olika forum för att identifiera vilken 

kommunikation som är mest framgångsrik (Ibid.). 

Johnson och Yang (2009:3) argumenterar för att sociala plattformar som möjliggör 

interpersonell kommunikation genom exempelvis möjligheten att kommentera i ett 

kommentarsfält ökar möjligheten för tillfredsställelse. De argumenterar också för att 

U&G är ytterst lämpligt för att analysera kommunikation på internet och i sociala 

plattformar (ibid.:4). Masullo Chen (2010:757) tar upp att förr i tiden användes 

tidningar/TV-program/radio-program för att få tillgång till ny information om vad som 

händer runt omkring. Idag kan man söka och finna diskussionsforum inom alla möjliga 

ämnen som man är intresserad av genom exempelvis olika internetforum eller sociala 

plattformar. Masullo Chen (2010:759) fann också att många sociala mediaplattformar 

konkurrerar med varandra när det gäller att komma i kontakt med de aktiva 

användarna, att majoriteten av de som använder sociala medier väljer plattform relativt 

varsamt och håller sig lojal till den plattformen och till de 

användare/varumärken/personliga varumärken som tillfredsställer de aktiva 

användarnas personliga/unika behov (ibid.). 

Phua, Jin och Kim (2017:115) menar även de att människors beteenden skiljer sig åt i 

hur aktivt man använder sig av sociala medier. Beroende på i vilken mängd och vilken 

kunskap individen har om den sociala plattformens funktioner. Dock så argumenterar 

de för att människor använder sig av olika plattformar för att tillfredsställa olika behov, 

ibland används flera sociala medier för att få tag på information som är aktuell för 

användare (Ibid.:116). 

Även forskarna LaRose och Eastin identifierade och kategoriserade den kommunikation 

de såg som influerande: kommunikation där internetbaserade grupper kunde visa sin 

uppskattning; kommunikation om personliga insikter; relationsbyggande 

kommunikation; problemlösande kommunikation samt statushöjande kommunikation 

(LaRose och Eastin, 2004:359). Fortsättningsvis tar de upp argument till varför U&G är 

aktuell för forskning om kommunikation som sker genom internet samt sociala 

plattformar. De menar att för att kommunikation ska lyckas så måste det finnas 

incitament för mottagaren. De identifierades även sex andra kategorier av incitament 

som de såg var starkt kopplade till mänskliga behov och beteenden. Innehållet i 

kommunikationen kunde vara av underhållande, ekonomisk, statushöjande eller social 

karaktär eller innehålla nya intryck och eller nya insikter om sig själv (Ibid.:360). 
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Whiting och Williams (2013:364) å sin tur, argumenterar för användningen av tio 

kategorier som de menar är lite mer anpassade för sociala medier i jämförelse med den 

äldre tappningen av U&G. Social interaction – definierar de som kommunikation på 

sociala medier som sker mellan olika användare, att man möter andra på sociala medier 

som har liknande intressen, uppdaterar sig om vad de andra användarna gör under 

dagarna genom att exempelvis läsa deras inlägg/se deras uppdateringar. Information 

seeking – söker efter information och sätt att fördjupa sin kunskap om ett ämne eller för 

att finna information om något nytt. Pass time – tidsfördrivande, ett sätt att tillfredsställa 

behovet att inte vara uttråkad eller rastlös. Entertainment – finna njutning i något, 

underhålla sig själv. Relaxation – när man använder sociala medier för att slappna av, bli 

av med stress. Communicatory utility – användning av funktioner som möjliggör 

spridning av information till andra. Ger användare samtalsämnen som de kan diskutera 

med sina vänner. Convenience utility – individer använder sig av sociala medier för att 

det underlättar för dem att komma i kontakt med människor och interagera. Information 

sharing – sociala medier används för att sprida information till människor om vad som 

händer i ens vardag, där användaren kan interagera med sina följare. Det gör de även för 

att marknadsföra sitt personliga varumärke, företag eller organisation som de stödjer. 

Surveillance/knowledge about others – användaren brukar sociala medier för att hålla sig 

uppdaterad om vad deras vänner eller följare gör om dagarna, att de är nyfiken på vad 

andra människor är intresserad av, vad de tycker om sakfrågor och hur deras liv ser ut i 

vardagen (Whiting och Williams, 2013: 366f). 

3. Metod 

För att besvara våra frågeställningar har vi använt oss av en kvantitativ innehållsanalys 

och en kvalitativ textanalys. Den kvantitativa metoden lämpar sig väl för att analysera 

vilken grad av engagemang de olika inläggen i studien fått, då vi bland annat mätt hur 

många som valt att kommentera inläggen och antalet reaktioner de fått. Genom att 

använda SPSS och Excel har vi kunnat analysera ett större urval inlägg och på så sätt fått 

fram kvantitativa data som i viss mån möjliggör generalisering (Esaiasson et al., 

2017:198 – 199). Genom att använda två metoder i samarbete menar vi att det i högre 

grad varit möjligt att uppfylla studiens syfte och frågeställning. Dessa två metoder 

presenteras nedan under respektive metoddel, med ett resonemang kring några för- och 

nackdelar med dem båda. 

Eliasson (2018:30–31) menar att man genom att kombinera olika metoder täcker in 

flera olika infallsvinklar vilket därmed kan ge en studie en mer fullständig bild än vad 

endast en metod kan göra. Att vi genomfört en kvalitativ textanalys förutom den 

kvantitativa innehållsanalysen, baserar vi även på tidigare forskning (Liu, North och Li, 

2017) som resonerat för vidare studier där också analyser av inlägg med olika attribut 

borde ingå. De argumenterar för att detta skulle kunna ge en djupare förståelse om vad 

som ger upphov till spridning. Med detta i åtanke menar vi att en kvalitativ textanalys av 

vissa utvunna data var lämplig att göra utifrån den kvantitativa innehållsanalysen. 
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3.1 Kvantitativ innehållsanalys 

Kvantitativ innehållsanalys innebär att data utvinns i större mängder, främst för att 

identifiera skillnader och likheter i analysmaterialet, vilket var intressant för vår studie 

då vi ville finna orsak, verkan och effekt i olika sätt att kommunicera. En kvantitativ 

innehållsanalys är också bra om avsikten är att nå generaliserbarhet och god validitet 

(Esaiasson et al., 2017:58). Genom att identifiera skillnader mellan inlägg med olika 

variabler så har vi med hjälp av den kvantitativa metoden kunnat få ett underlag som 

gjort det möjligt att besvara studiens frågeställningar (Ibid.:201). Den kvantitativa 

metoden är också i större utsträckning objektiv, vilket minskat risken för subjektiva 

bedömningar, vilket är av betydelse då vår ansats med studien varit att nå extern 

validitet där våra slutsatser går att göra generaliserbara. Esaiasson et al. (2017:199) 

menar också att skillnaden mellan kvantitativ innehållsanalys och kvalitativ textanalys 

inte bara handlar om hur man räknar eller tolkar materialet. De poängterar att efter en 

kvantitativ innehållsanalys kan innehållet tolkas för att exempelvis kodinstruktioner ska 

vara möjligt att skapa inför att senare kunna göra en kvalitativ textanalys. 

3.1.1 Urval 

För att finna ett urval som var representativt för studiens syfte har vi haft vissa kriterier 

som vi använt oss av när vi valt ut de LinkedIn-användare vars inlägg och 

kommunikation som vi undersökt. Dessa användare är de vi kallar för influencer(s) eller 

analysobjekt. Vi sökte efter personer med en följarskara på över 1000 personer, gärna 

mer och som tidigare publicerat inlägg minst tre gånger i veckan. Vi fäste inte någon 

större betydelse vid om de var kvinnor eller män utan fokuserade på hur och i vilken 

mån de hade möjlighet att påverka andra LinkedIn-användare. En tidigare studie har 

använt en kvantitativ innehållsanalys och analyserat de 20 mest inflytelserika 

influencers (Dubois och Gaffney, 2014). Med denna studie i åtanke valde vi ut 16 

influencers till vår studie, vilket vi menar var tillräckligt för ändamålet. 

Vidare så gjorde vi ett totalurval under en tidsperiod om två veckor av inlägg postade på 

LinkedIn från dessa 16 influencers som vi identifierade som intressanta för vår studie. 

Att vi använt oss av ett totalurval av inläggen istället för ett selektivt urval beror på att vi 

strävat efter ett generaliserbart resultat. Esaiasson et al. (2017:171) rekommenderar 

totalurval och slumpmässigt urval för att nå ett generaliserbart slutresultat. Vi menar att 

ett totalurval samt det material vi samlat in under perioden bidragit till ett 

representativt urval för vår studie, vilket gynnat vår ambition att nå extern 

generaliserbarhet.  
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3.1.2 Praktiskt genomförande 

För att utvinna den data vi var ute efter från varje inlägg under perioden, har vi använt 

oss av ett kodschema (se bilaga 1: Kodschema inlägg) som innehåller 33 frågor med 

flervalsalternativ. Det vi ville se var bland annat hur många reaktioner och kommentarer 

varje inlägg fick och koppla det till vilket innehåll som fanns i inläggen, tonen på 

inläggstexten och vilken kategori av U&G som vi bedömde att inlägget hörde till. Detta 

för att få fram vilka skillnader vi kunde se att de olika sätten våra influencers 

kommunicerade på hade på målgruppens engagemang. 

Vi har följt varje analysobjekt varje dag och avvaktat sju dagar från att varje inlägg 

publicerats innan vi samlat in data för hur många reaktioner samt kommentarer som 

inläggen fått. Analysobjektens antal följare registrerades även vid detta tillfälle (se 

bilaga 1: Kodschema inlägg). Denna data har sedan förts in först i SPSS och sedan lagts 

över i Excel för vidare bearbetning och sammanställning av resultatet. 

Esaiasson et al. (2017:61) argumenterar för att nya studier bör använda sig av 

operationaliseringen från tidigare forskning, att man tar vid där tidigare forskning slutar 

just för att ge forskaren en möjlighet att jämföra sitt resultat med tidigare studier. 

Initialt när vi skapade vårt kodschema så använde vi oss av Katz, Blumler och Gurevitch 

(1973) fem olika kategorier från U&G för att kategorisera varje influencers sätt att 

kommunicera på. Detta ändrade vi senare på till att mer luta oss mot Whiting och 

Williams (2013) forskning och vidareutveckling av vilka kategorier de såg som mer 

anpassade till dagens digitala värld. I slutänden landade vi i sju kategorier som vi själva 

definierade utifrån både Katz, Blumler och Gurevitch definition och Whiting och 

Williams definition av vilken kategorisering som de såg som mest lämplig. De nedan 

presenterade kategorierna och dess definitioner, är alltså vår tolkning av U&G. 

Anpassningen gjordes då vi såg det som nödvändigt för att passa studier av LinkedIn. 

Efter att varje inlägg har kodats har vi fört in resultatet i Excel utefter de 33 variablerna i 

vårt kodschema. Efter sammanställning har vi funnit i vilken utsträckning varje kategori 

har använts. Vi har även delat upp kategoriseringen i en primär- och en sekundär 

kommunikationskategori när vi kodat materialet. 

Cognitive 

P2 – Kunskapsbyggande – delar information och kunskap om ett ämne till följare som 

söker efter information eller sätt att fördjupa sin kunskap om något. 

P3 – Kunskapssökande – söker efter information och sätt att fördjupa sin kunskap om ett 

ämne eller för att finna information om något. 
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Affective 

P4 – Underhållning/tidsfördriv – finna njutning i något, underhålla sig själv. Något som 

tar upp ens tid. 

Personal Integrative 

P5 – Personlig utveckling – Användaren kommunicerar med sina följare om hur man kan 

utvecklas som person, hur man handskas med problem i vardagen, på jobbet.  

Social Integrative 

P1 – Informationsspridning/interaktion – sprider information till användare om vad som 

händer i ens vardag och interagerar med följare, marknadsför personliga 

varumärken/organisationer/samarbeten som de stödjer.  

P6 – Intresseväckare – Ger användare samtalsämnen som de kan diskutera med sina 

kollegor/vänner. Relationsbyggande. 

P7 – Interpersonella relationer – Håller sig uppdaterad om vad som händer i ens nätverk, 

hittar andra som har liknande intressen, sakfrågor som står på agendan och hur deras 

liv ser ut i vardagen. 

3.2 Kvalitativ textanalys 

Vi har efter den kvantitativa innehållsanalysen genomfört en kvalitativ textanalys på 

vissa utvalda inlägg, för att djupare urskilja hur kommunikationen i de valda inläggen 

skiljer sig åt eller stämmer överens. Esaiasson et al., (2017:211) menar att studier som 

vill få reda på de bakomliggande orsakerna för exempelvis ett händelseförlopp, vad 

katalysatorn var till att något hände och om det finns ett motiv, kan använda sig av 

kvalitativ textanalys. 

Genom vår kvalitativa textanalys har vi genom en mer noggrann läsning och analysering 
av vissa inlägg undersökt sådant som vi inte fått svar på genom att kvantifiera olika 

värden i inläggen. En kvalitativ textanalys passade väl in på vår studie, då vi genom 

denna metod kunde välja ut vissa element i inläggen och studera dessa mer ingående 

(Esaiasson et al., 2017:211). Här kunde vi urskilja vissa mönster i kommunikationen 
redan i den kvantitativa innehållsanalysen, vilket vi sedan tog vidare i den kvalitativa 

textanalysen där det var möjligt att följa upp iakttagelser av extra intressant karaktär 

från den kvantitativa innehållsanalysen. Genom att vi använt oss av två metoder har den 

kvalitativa textanalysen tagit vid, där den kvantitativa textanalysen inte nått. Detta 

förfarande har gett oss en djupare förståelse för skeendet, samt att det har hjälpt oss att 

besvara studiens frågeställningar. 
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3.2.1 Urval 

Genom att extrahera data från vår kvantitativa innehållsanalys kom vi fram till att tre 

inlägg var de som fick störst genomsnitt av reaktioner i förhållande till följare samt 

kommentarer i förhållande till följare. Vi valde därför att titta vidare på dessa tre för att 

analysera vad som gjort att just dessa inlägg engagerat användare i högre utsträckning 

än andra inlägg. 

3.2.2 Praktiskt genomförande 

Vi har utfört vår kvalitativa textanalys utifrån en konventionell induktiv ansats där vi 

låtit innehållet styra och där vi undvikt att använda förbestämda (teoristyrda) 

kategorier (Hsieh och Shannon, 2005). Vi började med att närläsa de tre inlägg som vi 

valt ut, för att efter det gå vidare till att lyfta ut de delar som vi identifierade som 

meningsenheter. Detta har vi senare abstraherat och kopplat till tidigare forskning och 

teorier. Bergström och Boréus (2018:16) menar att text och språk har två 

huvudfunktioner: en innebördsfunktion, då den uttrycker något, och en interpersonell 

funktion, då den används för att påverka någon eller något. Denna tanke har vi haft med 

oss in i den kvalitativa analysen. De primära frågor vi ställde till de tre inläggen i den 

kvalitativa analysen var: Finns det en tydlig anknytning mellan texten och det bifogade 

materialet? Tydliggörs incitamentet genom texten i inlägget? Hur reagerar användarna i 

kommentarsfältet? 

3.3 Generaliserbarhet, validitet och reliabilitet 

I en strävan av att få högre reliabilitet har vi i vår studies kvantitativa del formulerat 

tydliga tolkningsregler för våra variabler. Dessa tolkningsregler har varit mycket viktiga 

för vår kodning eftersom de tydliggjort våra variabelvärden och därmed minimerat 

risken att vi kodat inläggens innehåll på olika sätt. Med hjälp vårt kodschema har vi 

analyserat alla inlägg genom deras olika variabelvärden, för att hitta en orsaks- och 

sambands-effekt mellan vilka variabelvärden som gör att ett inlägg får mer reaktioner 

och kommentarer i förhållande till antal följare än andra. Genom detta tillvägagångssätt 

har vi fått fram resultat som kunnat besvara vår frågeställning. För att stärka vår studies 

validitet och reliabilitet har vi också utfört ett interkodarreabilitetstest av den 

kvantitativa datan, där vi granskat varandras kodning. En kvantitativ innehållsanalys är 

också att föredra om föresatsen är att nå hög validitet (Esaiasson et al., 2017:58), då den 

kvantitativa metoden i större utsträckning är objektiv, vilket medfört att vi minskat 

risken av subjektiva bedömningar mellan oss. Detta var av betydelse för oss, då vår 

ansats med studien har varit att nå extern validitet där våra slutsatser går att göra 

generaliserbara. 
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3.4 Metodproblem 

Esaiasson et al. (2017:199) menar att en kvalitativ textanalys har andra icke kvantitativa 

bedömningsgrunder som kan vara både en styrka och en svaghet för en studie. Den 

kvalitativa metoden kan bättre återspegla det faktiska innehållet i framställningen eller 

texten. Men en svaghet kan vara om de kvalitativa bedömningsgrunderna inte är 

tillräckligt klart definierade, vilket kan göra att forskningens slutresultat inte kommer 

att uppfylla kravet om intersubjektivitet. Även Katz, Blumler och Gurevitch (1973:520) 

finner det problematiskt att mycket spekulationer kan uppstå när U&G tillämpas som 

metod, vilket gör att operationaliseringen av studien behöver vara väl definierad och 

följa det noga framtagna kodschemat med mera. Esaiasson et al. (2017:61) menar också 

att ny forskning ändå måste problematisera operationaliseringen och ställa sig frågan 

om valet av metod verkligen varit bäst lämpad för den aktuella studien. Vilket vi gjort 

och motiverat ovan under respektive analysmetod. Vi menar därför att de metoder vi 

valt har uppfyllt vårt syfte med studien på ett fullgott sätt. 

Algoritmer påverkar vilka inlägg som dyker upp i användares flöden, de har som 

ambition att inlägg som är intressanta för unika användare ska dyka upp i deras flöden 

(Quoc, 2019). Om exempelvis ett inlägg väldigt snabbt får många kommentarer och 

reaktioner så ser algoritmerna detta som att inlägget är väldigt intressant. 

Sannolikheten blir därmed större att detta inlägg sen dyker upp i andra användares 

flöden som inte ingår i influencerns nätverk. Detta är en faktor som vi inte kan styra 

över men vi har haft detta i åtanke när vi analyserat inläggen (Quoc, 2019). 

Ett annat problem som vi fann var att inlärningen av statistikprogrammet SPSS, var 

mycket svårare än vi trott. Vilket tog upp mycket mer tid än vad som var disponerat för 

denna uppgift. Förutom denna dispositionsmiss var vi även tvungna att lära oss mer om 

Excel för att få ut den data som vi behövde för att kunna sammanställa resultatet. 

Vi fann även en bit in i vår studie att tidigare forskning av Katz, Blumler och Gurevitch 

där U&G används som teori och modell för att kategorisera kommunikationen inte var 

fullt ut anpassad för dagens teknik och sociala mediaplattformar så som LinkedIn. Det 

medförde att vi inte på ett tillfredsställande sätt kunde kategorisera inläggen genom 

deras modell, utan att riskera att för mycket tolkning tillämpades. Vi skapade med 

anledning av detta en egen modell som utgick från U&G -teorin och tidigare forskning 

för att få fram bättre definierade kategorier. På grund av att vi skapade en egen modell 

var vi tvungen att gå tillbaka och ändra/anpassa vårt kodschema så frågorna som 

ställdes blev mer adekvata utefter de nya kategorierna. 
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4. Resultat och analys 

Resultaten vi fått fram i vår studie samt analysen därav presenteras nedan i två separata 

delar utefter de ovan presenterade analysmetoderna, detta för att hålla en logisk följd 

och lättläst linje genom hela uppsatsen. 

4.1 Kvantitativ innehållsanalys 

I den kvantitativa delen av studien definierade vi som sagt sju egenframtagna 

kommunikationskategorier som också fick en unik kategorikod (Px). Dessa kategorier är 

en vidareutveckling av både Katz, Blumler och Gurevitch definition och kategorisering 

av U&G och Whiting och Williams definition av U&G och deras tillämpning av kategorier. 

De nedan presenterade kategorierna och dess definitioner, är alltså vår tolkning av U&G. 

Anpassningen gjordes då vi såg det som nödvändigt för att passa studier av LinkedIn. 

Efter sammanställning har vi funnit i vilken utsträckning de 16 analysobjekten använt 

de olika sätten att kommunicera på. Vi har även delat upp kategoriseringen i en primär- 

och en sekundär kommunikationskategori. Nedan presenteras först resultatet och 

analysen för den primära kommunikationskategorin, sedan följer resultatet och 

analysen av den sekundära kommunikationskategorin, följt av en jämförelse mellan 

vilken sekundär kommunikationskategori som vi funnit att analysobjekten använt sig av, 

vilket vi sett varit avhängigt vilken kommunikationskategori de använt som primär. 
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Figur 1 Illustrerar till vilken grad varje primär kommunikationskategori identifierats i 

inläggen. Talen är avrundade. P1 54%, P2 6%, P3 1%, P4 5%, P5 19%, P6 13%, P7 3% 

N=155. (Bilaga 10: Primär kommunikationskategori) 

P1 – Informationsspridning/interaktion: 54 procent av inläggen visade att influencern 
spred information om vad de sysslar med inom sina företag, men även för att 
marknadsföra exempelvis en ny produkt, ett nytt samarbete eller en tjänst som de äger. 
Vissa av dem marknadsför sin podcast, att det har släppts ett nytt avsnitt samt 
vilken/vilka personer som medverkar i avsnittet. 

P2 – Kunskapsbyggande: 6 procent av inläggen såg vi som kunskapsbyggande, då 

influencern exempelvis delade med sig hur man kan använda olika funktioner i program 

som är användbara för företagare eller hur man använder LinkedIns alla funktioner på 

bästa sätt, med mera. 

P3 – Kunskapssökande: 1 procent av inläggen kategoriseras som kunskapssökande, där 

influencern ber om råd eller önskar veta vad målgruppen/följarna tycker om ett ämne 

eller en viss fråga. 

P4 – Underhållning/tidsfördriv: 5 procent av inläggen kategoriseras som 

underhållning/tidsfördriv, där materialet och innehållet i inlägget var av underhållande 

karaktär utan något egentligt värde för målgruppen. 

P5 – Personlig utveckling: 19 procent av inläggen innehöll kommunikation som gav 

verktyg om hur man kan hantera situationer i ens vardag eller i arbetslivet. Exempelvis 

gav vissa influencers råd om hur man hanterar nejsägare, eller hur man kan bli mer 

produktiv om dagarna genom fysisk träning. 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7

Serie1 54% 6% 1% 5% 19% 13% 3%
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Figur 1: Primär kommunikationskategori
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P6 – Intresseväckare: 13 procent var inlägg som tar upp en sakfråga genom att 

exempelvis länka en intern- eller extern artikel om klimatet eller om företag som 

använder sig av artificiell intelligens (AI). 

P7 – Interpersonella relationer: 3 procent av inläggen var kommunikation som gav 

upphov till att exempelvis få information om vilka användare som använder sig av olika 

applikationer, program eller subjektiva åsikter om något som gav följare en möjlighet att 

finna likasinnade. 

Figur 1 ger oss en bild av hur våra 16 analysobjekt kommunicerar på LinkedIn. Vi kan se 

att det allra vanligaste sättet att kommunicera är via kategori P1–

informationsspridning/interaktion, därefter följer P5–personlig utveckling. P3–

kunskapssökande är den kommunikationskategori som används minst som primär. 

Resultatet i figur 1 visar att det finns en skillnad i hur analysobjekten kommunicerar. 

Utifrån vad Katz, Blumler och Gurevitch (1973) säger så kan vi se att det inte finns ett 

universellt sätt att kommunicera på, utan det beror väldigt mycket på kontexten av vad 

analysobjekten vill kommunicera. Dock ser vi att den största delen av inläggen som 

analysobjekten publicerat under de veckor vår studie pågick, hamnade under primär 

kommunikationskategori P1 – informationsspridning/interaktion. Detta skulle till viss 

del kunna förklaras av det Glucksman (2017) hävdar, att en influencer ofta 

representerar en viss livsstil, eller något som följarna kan se upp till. Så sett till det 

resonemanget kan vi, när vi analyserar figur 1, anta att vilken primär 

kommunikationskategori som väljs för budskapet till viss del kan bero på att de olika 

analysobjekten genom sin kommunikation vill uppehålla bilden av en livsstil som de vill 

att mottagaren ska uppfatta som eftersträvansvärd/beundransvärd. 

Masullo Chen (2010) argumenterar för att kommunikativa beteenden är målinriktade 

och att det finns en anledning till att människor gör sina val av sociala medier, att detta 

är beroende på vilka intentioner, behov och förväntningar man har. Utifrån Masullo 

Chens argument går det att hävda att analysobjekten använder sig av plattformen 

LinkedIn för att marknadsföra sig själv, sina organisationer samt professionella 

samarbeten. Även Johnson och Yang (2009) argumenterar för att tillfredställelse är 

något centralt, att det måste finnas ett tydligt incitament i kommunikationen som blir 

synligt för- och uppfattas av mottagaren. 

Applicerar vi Johnson och Yangs argument på vårt resultat så är P1 – 

informationsspridning/interaktion den primära kategori som ger analysobjekten mest 

tillfredställelse i sättet som de kommunicerar på LinkedIn. Utifrån resultatet i figur 1 

kan vi börja se en bild av hur kommunikationen utifrån våra 16 analysobjekt ser ut på 

LinkedIn. 
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Figur 2 Illustrerar om en sekundär kommunikationskategori identifierats i inläggen. Talen är avrundade. P1 9%, P2 6%, 

P3 0%, P4 10%, P5 10%, P6 25%, P7 12 %, Utan sekundär kommunikationskategori uppgick till 27% (N=155). (Bilaga 9: 
Sekundär kommunikationskategori) 

Som den vanligast förekommande sekundära kommunikationskategorin för 

kommunikation på LinkedIn via våra analysobjekt finner vi P6 –intresseväckande, följt av 

kategori P7–interpersonella relationer. P3 finns inte alls representerad som sekundär 

kommunikationskategori. Dock ser vi att det som är mest förekommande är att inläggen 

bara använder sig av en primär kommunikationskategori utan någon sekundär. 

LaRose och Eastin (2004) fann att inget incitament är universellt för lyckad 

kommunikation, utan det är oftast flera incitament som måste synliggöras för att 

mottagaren ska bli tillfredsställd av kommunikationen. Utifrån dessa påståenden kan vi i 

figur 2 se att sekundära kategorier går att identifiera i analysobjektens inlägg och att 

analysobjekten inte använder sig av endast en primär kommunikationskategori som 

universell kommunikation. Utifrån resultatet i figur 2 får vi ännu en tydligare bild av hur 

kommunikationen utifrån våra 16 analysobjekt ser ut på LinkedIn. 
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Figur 3 Illustrerar de sju sekundära kategorierna samt hur många procent av inläggen som de använts i relation till 
primära kategorierna. Talen är avrundade. (N=155) (Bilaga 11: Sekundära kommunikationskategorier Fördelat på 

primär kommunikationskategori)  

I figur 3 finner vi att P1 – informationsspridning/interaktion till störst del har P6 – 

intresseväckande som sekundär kommunikationskategori i inläggen, samt att inläggen 

som har P1 som primär kommunikationskategori även kan sakna sekundär 

kommunikationskategori. Vi kan även se att variationen av sekundära kategorier för de 

resterande primära kategorierna har en väldigt liten närvaro procentuellt. Vi tolkar 

detta som att P1 samt P6 har en stark koppling till hur analysobjekten kommunicerar på 

LinkedIn. 

LaRose och Eastin (2004) fann i sin studie, argument för att kommunikation som kan ses 

som statushöjande och som kan ge ekonomisk vinning för mottagaren, var de två 

incitament som gav mest tillfredsställelse hos mottagaren. Dock kan vi utifrån LaRose 

och Eastins forskning tyda resultatet i figur 3 som att analysobjekten inte sätter sådana 

tankar främst, utan mer kommunicerar sådant som ökar deras egna status och skapar 

större intresse om vad de sysslar med, istället för att tydliggöra incitament som 

tillfredsställer deras följare. Utifrån resultatet i figur 3 kan vi på ett än tydligare sätt se 

hur kommunikationen utifrån våra 16 analysobjekt ser ut på LinkedIn. 
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4.1.1 Uträkning av värde, reaktioner och kommentarer samt medelvärde 

För att få ut ett värde för vardera inlägg som var jämförbart har antalet reaktioner (x) 

dividerats med antalet följare (y) som analysobjektet hade vid tidpunkten. 

 
𝑥

𝑦
  = Värde reaktioner 

Exempel: Analysobjektskod: 1 119 
1460

7493
= 0,1948485252902709 

Antal kommentarer(x): 1 460 

Antal följare (y): 7 493  

För att få ut ett värde för vardera inlägg som var jämförbart har antalet kommentarer 

(x) dividerats med antalet följare (y) som analysobjektet hade vid tidpunkten. 

𝑥

𝑦
  = Värde kommentarer  

Exempel: Analysobjektskod: 1 016 
498

20304
= 0,0245271867612293 

Antal kommentarer(x): 498 

Antal följare (y): 20 304  

Genom att kategorisera inläggen efter primär kategori kunde ett medelvärde för 

reaktioner samt kommentarer tas fram för varje kommunikationskategori. Detta är vad 

vi redovisar i figur 4 – figur 7. Värdet har avrundats till tre decimaler. 
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Figur 4 Illustrerar de primära kategorierna samt hur många reaktioner och kommentarer de fick i förhållande till antal 

följare. P1 0,013 reaktioner i förhållande till följare, 0,001 kommentarer i förhållande till följare. P2 0,012 reaktioner i 
förhållande till följare, 0,004 kommentarer i förhållande till följare. P3 0,002 reaktioner i förhållande till följare, 0,001 

kommentarer i förhållande till följare. P4 0,015 reaktioner i förhållande till följare, 0,001 kommentarer i förhållande till 
följare. P5 0,007 reaktioner i förhållande till följare, 0,001 kommentarer i förhållande till följare. P6 0,007 reaktioner i 
förhållande till följare, 0,001 kommentarer i förhållande till följare. P7 0,002 reaktioner i förhållande till följare, 0,001 

kommentarer i förhållande till följare. Talen är avrundade. (N=155) (Bilaga 8: Medel Reaktioner och kommentarer i 
förhållande till följare – inlägg) 

Figur 4 illustrerar de primära kategorierna samt hur många reaktioner och 

kommentarer varje unikt inlägg fått i förhållande till antal följare, oavsett om de innehöll 

foto eller video eller om detta saknades i inläggen. Vi kan se att P4–

underhållning/tidsfördriv, är den kategori som genomsnittligt genererar flest reaktioner 

och att P2–kunskapsbyggande är den kategori som genomsnittligt genererar flest 

kommentarer i förhållande till antal följare. Vi ser också att P2 är den kategori som 

genomsnittligt fått både mest antal kommentarer och mest antal reaktioner i 

förhållande till antalet följare. Även om vi ser att P1– informationsspridning/interaktion 

och P4–underhållning/tidsfördriv i genomsnitt fått högre reaktioner i förhållande till 

antalet följare så har de samtidigt fått lägre genomsnitt på kommentarer i förhållande 

till antal följare. Vi kan också se att P3–kunskapssökande är den kategori som 

genomsnittligt har lägst reaktioner i förhållande till kommentarer och att P7–

interpersonella relationer är den kategori därefter som fått minst reaktioner samt 

kommentarer i förhållande till varandra. P5–personlig utveckling och P6–intresseväckare 

har i princip identiskt genomsnitt för reaktioner och kommentarer. 

Det går utifrån denna data att se att de tre kategorier som genererar allra mest 

interaktion i form av reaktioner är P4–underhållning/tidsfördriv, följt av P1–

informationsspridning/interaktion och därefter P2–kunskapsbyggande. Dessa tre 

kategorier skulle sett till vår frågeställning kunna besvara en del av vår fråga om vad 

som skapar engagemang. Den kommunikationskategori som även genererat mest 
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Figur 4: Medelvärde Reaktioner i förhållande till följare / 
Kommentarer i förhållande till följare / Primär 

kommunikationskategori - inlägg
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kommentarer utifrån vår data är P2–kunskapsbyggande. Utifrån LaRose och Eastins 

(2004) argument om incitament och hur olika incitament tillfredsställer ett behov hos 

mottagaren kan man argumentera för att incitamentet för P2 är mer tillfredsställande i 

förhållande till de andra primära kategorierna. Att på grund av detta är användare mer 

benägen att kommentera dessa inlägg i större utsträckning än de andra. Sett utifrån 

samma argument från LaRose och Eastin så uppfyller även P1, P2, P4, P5 och P6 i figur 4 

ett incitament som gör det tillräckligt värt för mottagaren att ge en reaktion på inlägget, 

men inte en tillräckligt stark tillfredsställelse för att de ska kommentera. Utifrån 

resultatet i figur 4 kan vi på ett tydligare sätt se att beroende på vilken kategori som är 

primär så skiljer sig resultatet för vilken nivå av engagemang inläggen får. 

 
Figur 5 Illustrerar de primära kategorierna samt hur många reaktioner och kommentarer de fick i förhållande till antal 

följare om inlägget inte innehöll foto eller video. P1 0,002 reaktioner i förhållande till följare, 0 kommentarer i 
förhållande till följare. P2 0 reaktioner i förhållande till följare, 0 kommentarer i förhållande till följare. P3 0 reaktioner i 

förhållande till följare, 0 kommentarer i förhållande till följare. P4 0,003 reaktioner i förhållande till följare, 0,000 
kommentarer i förhållande till följare. P5 0,009 reaktioner i förhållande till följare, 0,001 kommentarer i förhållande till 

följare. P6 0,001 reaktioner i förhållande till följare, 0 kommentarer i förhållande till följare. P7 0,003 reaktioner i 
förhållande till följare, 0,001 kommentarer i förhållande till följare. Talen är avrundade. (N=155). (Bilaga 4: Medel 

Reaktioner och kommentarer i förhållande till följare – utan video/foto) 

Figur 5 visar förhållandet mellan hur många kommentarer varje kategori har fått i 

relation till antalet reaktioner för samma kategori när inlägget varken innehåller foto 

eller video. P5 är den enda primära kommunikationskategori som skiljer sig från 

resterande när det kommer till genomsnittet av reaktioner. Överlag är dock 

genomsnittet av reaktioner samt kommentarer lågt för alla primära kategorier. 
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Figur 5: Reaktioner i förhållande till följare / Kommentarer i 
förhållande till följare / Primär kommunikationskategori - utan 

video/foto
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Utifrån denna data går det att se att kategori P5–personlig utveckling får en hel del 

engagemang i form av reaktioner även om inlägget inte innehåller varken foto eller 

video. Men att viljan att kommentera ett inlägg som inte innehåller vare sig foto eller 

video är låg. Så för att skapa engagemang tycks det utifrån vårt insamlade material vara 

en fördel om inlägg på LinkedIn innehåller antingen foto eller video. 

Content marketing eller innehållsmarknadsföring som det heter på svenska, handlar i 

stor utsträckning om att anpassa sitt innehåll och budskap efter kunden/målgruppen, 

att skapa värdefullt innehåll utifrån målgruppens behov. För att bibehålla den målgrupp 

man har eller för att attrahera en större antal in till sin målgrupp. 

Resultatet som vi kan se i figuren 5 följer även Gambles (2016) tankar kring 

användandet av visuell kommunikation inom content marketing. Han menar att man 

genom att skapa och använda sig av innehåll som är visuellt tilltalande så blir 

kommunikationen mer komplett och uppmanar till engagemang. 

Visuell content marketing gör det enklare för målgruppen att snabbt skapa sig en 

uppfattning om innehållet genom dess grafiska innehåll och visuella kommunikation 

(Gamble, 2016:65f). Denna mening om vikten av att skapa intresseväckande innehåll 

följer helt i linje med vad (Pulizzi, 2012:116) hävdar när det kommer till hur man bäst 

använder sig av content marketing. Att kommunikationen via kategori P5–personlig 

utveckling ändå ser ut att lyckas något bättre med att engagera målgruppen trots att den 

i figur 5 saknar både foto och video, skulle kunna förklaras med att textinnehållet i den 

kommunikationskategorin är mer medryckande i sin utformning/storytelling, vilket 

Pulizzi (2012) menar är något som är av stor vikt att använda sig av inom content 

marketing (Ibid.). De två kategorier som enligt vår data ser ut att förlora mest på att inte 

använda sig av god visuell content marketing är P2–kunskapsbyggande och P3–

kunskapssökande, som överhuvudtaget inte fick någon som helst respons eller interaktion 

när de inte innehöll någon form av visuell content marketing. 

Utifrån resultatet i figur 5 går det att se att utan något visuellt intresseväckande innehåll 

får inläggen ett lägre engagemang. Vi kan även se att den kategori som är primär i 

inlägget gör skillnad för i vilken utsträckning användare kommenterar samt reagerar. 
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Figur 6 Illustrerar de primära kategorierna samt hur många reaktioner och kommentarer de fick i förhållande till antal 
följare om inlägget innehåller ett foto. P1 0,008 reaktioner i förhållande till följare, 0,001 kommentarer i förhållande till 

följare. P2 0,012 reaktioner i förhållande till följare, 0,002 kommentarer i förhållande till följare. P3 0,002 reaktioner i 
förhållande till följare, 0,001 kommentarer i förhållande till följare. P4 0,006 reaktioner i förhållande till följare, 0 

kommentarer i förhållande till följare. P5 0,018 reaktioner i förhållande till följare, 0,001 kommentarer i förhållande till 
följare. P6 0,002 reaktioner i förhållande till följare, 0 kommentarer i förhållande till följare. P7 0,002 reaktioner i 

förhållande till följare, 0,001 kommentarer i förhållande till följare. Talen är avrundade. (N=155). (Bilaga 2: Medel 
Reaktioner och kommentarer i förhållande till följare – foto) 

I figur 6 går det kategori för kategori att utläsa genomsnittet av reaktioner och 

kommentarer för inlägg som innehåller ett foto. Kategori P5–personlig utveckling har det 

största genomsnittet av reaktioner medan P2–kunskapsbyggande är den kategori som 

har störst genomsnitt av kommentarer i förhållande till antal följare. P2–

kunskapsbyggande har även det högsta genomsnittet av reaktioner och kommentarer, 

jämfört med primär kommunikationskategori i sin helhet. P6–intresseväckare har i 

genomsnitt lägst reaktioner och kommentarer i förhållande till följare totalt sett, när 

foto är inkluderat i inlägget. 

Utifrån vår utvunna data i figur 6 ser vi att kommunikationskategori P5–personlig 

utveckling är den som när inlägget innehåller ett foto får flest antal reaktioner, följt av 

P2–kunskapsbyggande och därefter kategori P1–intresseväckande/interaktion och P4–

underhållning/tidsfördriv. Viljan till engagemang i form av reaktioner tycks vara något 

högre än om inlägget inte innehåller ett foto jämfört med vår data i figur 5. För några 

kategorier blev även viljan att kommentera något högre. 

Att engagemanget för innehållet blir högre vid användandet av foton i kombination med 

text följer teorierna inom content marketing som beskrivet under figur 5, där både 

Gamble (2016) och Pulizzi (2012) framhåller vikten av att använda sig av visuellt 

tilltalande och grafiskt tydligt innehåll. 
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Figur 6: Reaktioner i förhållande till följare / Kommentarer i 
förhållande till följare / Primär kommunikationskategori - foto
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Att skillnaden trots det inte är så markant ifråga om kommentarsviljan skulle kunna 

förklaras utifrån Pulizzis (2012) tankar kring hur content marketing bör användas, 

vilket skulle kunna innebära att de foton som används inte är av tillräckligt engagerande 

natur eller att texten i inläggen inte är tillräckligt väl berättat utifrån användandet av 

storytelling vid uppbyggnaden av innehållet. 

Utifrån resultatet i figur 6 i jämförelse med resultatet i figur 5, går det att se att om 

inläggen innehåller foto/foton som är visuellt intresseväckande får alla kategorier 

förutom P7 ett högre genomsnitt av reaktioner i förhållande till antal följare än om 

inläggen inte innehåller något som är visuellt intresseväckande. Genomsnittet av 

kommentarer i förhållande till antal följare är det dock inte lika tydligt att se ett 

samband för beroende på närvaron av visuellt intresseväckande foto/foton. 

 
Figur 7 Illustrerar de primära kategorierna samt hur många reaktioner och kommentarer de fick i förhållande till antal 

följare om inlägget innehåller en video. P1 0,009 reaktioner i förhållande till följare, 0 kommentarer i förhållande till 
följare. P2 0,015 reaktioner i förhållande till följare, 0,013 kommentarer i förhållande till följare. P4 0,014 reaktioner i 
förhållande till följare, 0,001 kommentarer i förhållande till följare. P5 0,010 reaktioner i förhållande till följare, 0,002 

kommentarer i förhållande till följare. P6 0,038 reaktioner i förhållande till följare, 0,003 kommentarer i förhållande till 
följare. (N=155). Talen är avrundade. (Bilaga 3: Medel Reaktioner och kommentarer i förhållande till följare – video) 

I figur 7 ser vi de olika primära kommunikationskategorierna samt deras genomsnitt av 

reaktioner och kommentarer då inlägget innehåller en video. Vi ser att P6–

intresseväckare är den primära kategori som genererar högst genomsnitt av reaktioner, 

därefter följer P2–kunskapsbyggande, som även är den kategori som genererar högst 

genomsnitt av kommentarer i förhållande till antal följare.  
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Figur 7: Reaktioner i förhållande till följare / Kommentarer i 
förhållande till följare / Primär kommunikationskategori - video
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Vi ser även att P2–kunskapsbyggande får ett relativt jämnt genomsnitt av reaktioner och 

kommentarer i förhållande till antal följare. P4–underhållning/tidsfördriv är den kategori 

som förutom P6–intresseväckare har störst genomsnittlig skillnad mellan reaktioner 

samt kommentarer i förhållande till antal följare. P6–intresseväckare genererar även 

högst genomsnitt av reaktioner i förhållande till antal följare. 

Inga inlägg med video fick P3–kunskapssökande eller P7–interpersonella relationer som 

primär kommunikationskategori, de saknar därmed resultat att analysera. Vi ser att P1–

intresseväckare/interaktion är den kategori som i förhållande till genomsnittet av 

resultatet av kommentarer och reaktioner får lägst värde och att resultatet för P5–

personlig utveckling bara är marginellt högre än för P1–intresseväckare/interaktion. 

Utifrån figur 7 tolkar vi det som att inlägg med video som har P6–intresseväckare som 

primär kommunikationskategori får mest reaktioner i förhållande till antal följare, att 

den kategorin skiljer sig från vad de andra primära kategorierna i genomsnitt fått. Vi kan 

även tolka det låga genomsnittet av kommentarer som att incitamentet för att 

kommentera är för lågt för att mottagaren ska finna något värde i att göra detta. Dock 

finner vi att P2–kunskapsbyggande, har ett högre genomsnitt av kommentarer i 

förhållande till antalet följare, och att detta kan bero på att incitamentet i den 

kommunikationskategorin gör att användare ser det som mer värt att kommentera.  

Sett utifrån content marketing teorier om vad som upplevs som av värde för 

målgruppen och som därmed menas skapa ett högre engagemang och också bygger 

långsiktiga relationer kan man utifrån vår data se att inlägg som innehåller 

videomaterial skapar något högre genomsnitt av engagemang och kommentarer samt 

att vissa kategorier gynnas av att använda sig av videomaterial. Det är dock enligt Pulizzi 

(2012) viktigt att innehållet som delas har ett tydligt och långsiktigt strategiskt tänk 

bakom för att det ska gynna också den som delar det i form av ökat förtroende och 

större målgrupp. Detta är något som också (Holliman och Rowley, 2014:273) nämner 

när de pratar om kvalitativ kommunikation, att content marketing i första hand ska 

skapa värde och ökat förtroende. 

Utifrån resultatet i figur 7 i jämförelse med figur 5, går det att se att om inläggen 

innehåller videoklipp som visuellt intresseväckande innehåll, får de ett högre 

genomsnitt av reaktioner i förhållande till antal följare än om inläggen saknar visuellt 

innehåll. Utmärkande är resultatet för kategori P6–intreseväckare, sett till antal 

reaktioner i förhållande till antal följare när inlägget innehåller videoklipp.  

Utifrån resultatet i figur 7 i jämförelse med resultatet i figur 6, går det att se att om 

inläggen innehåller videoklipp istället för foto/foton som visuellt intresseväckande 

innehåll får de också ett högre genomsnitt av reaktioner i förhållande till antal följare.  
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Detta gäller för alla kommunikationskategorier, förutom för P5–personlig utveckling som 

utifrån vårt analysmaterial har något mindre genomsnitt av reaktioner i förhållande till 

antal följare när inläggen innehåller video istället för foto/foton. Alla kategorier får 

också ett högre genomsnitt av kommentarer i genomsnitt i förhållande till antal följare 

när de innehåller videoklipp. 

Utmärkande här är också resultatet för kategori P2–kunskapsbyggande, sett till 

genomsnittet av kommentarer i förhållande till antal följare när inläggen innehåller 

videoklipp istället för foto. Men fortfarande är det så att genomsnittet för reaktioner i 

förhållande till antal följare är högre oavsett kategori, i jämförelse med genomsnittet av 

kommentarer i förhållande till följare. 

4.2 Kvalitativ textanalys 

I den kvalitativa textanalysen har vi för avsikt att analysera de två inlägg som fått störst 

genomsnittligt värde för reaktioner i förhållande till följare samt de två inlägg som fått 

störst genomsnittligt värde för kommentarer i förhållande till följare. Genom att 

extrahera data från vår kvantitativa innehållsanalys kom vi fram till att tre inlägg var de 

som fick störst genomsnitt av reaktioner i förhållande till följare samt kommentarer i 

förhållande till följare. Vi valde därför att titta vidare på dessa tre för att analysera vad 

som gjort att just dessa inlägg engagerat användare i högre utsträckning än andra inlägg. 

(Bild:1, skärmdump, 2019-05-08, LinkedIn) 

Det första inlägget med analysobjektskod 1119 var det inlägget som blev rankad både 

som en av de två med högst genomsnitt av reaktioner samt kommentarer i förhållande 

till följare. Inlägget fick P6–Intresseväckare som primär kommunikationskategori samt 

P4–Underhållning/tidsfördriv som sekundär kommunikationskategori. 
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Inlägget innehåller en video som publicerats direkt på LinkedIn. I videon kan vi se en 

individ med sina vänner som cyklar på racercyklar. Personens vänner cyklar på sina 

racercyklar i vanlig ordning i en lätt sluttande backe och de hamnar en bit framför 

individen som står i fokus för klippet. Helt plötsligt lägger individen sig raklång med 

magen på sitsen och bibehåller kroppen raklång, individen börjar genast att öka i 

hastighet och åker förbi sina vänner. 

Individen kommer sedermera ikapp en lättmotorcyklist och åker även förbi honom. 

Föraren av lättmotorcykeln blir uppmärksammad om cyklistens annorlunda sätt att 

cykla och imiterar cyklisten genom att lägga sig på ett motsvarande sätt fast på sin 

lättmotorcykel. När lutningen börjar trappas av återgår individen till en normal position 

på sin cykel och klippet slutar. Förutom videon så har influencern citerat en person samt 

ställt en fråga till sina följare. Texten i inlägget ser ut enligt nedan. 

” If nobody showed you how to do your job, how would you do it?” Sara 

Blakely on thinking differently...🌟🌟🌟  

 

What does this mean to you? Flipping the script of how it's done... 

 #bedifferent 

 - Analysobjektkod: 1119 

Textens lyfter fram att det är bra att tänka annorlunda, att annorlunda inte behöver vara 

fel. Klippets ovanliga natur gör det intresseväckande att kolla på och samtidigt 

underhållande och blir i sig ett tidsfördriv. Det utmanar mottagaren att tänka på hur de 

kan agera på ett annorlunda sätt i sin vardag eller sitt arbete. 

Inlägget innehåller en video som utmanar status quo, att komma på nya sätt att göra 

saker på är något som kan få positiva effekter. Även citatet trycker på samma sak, att 

sådant som man alltid gjort inte alltid är det bästa sättet. Gamble (2016) menar att man 

genom att skapa och använda sig av innehåll som är visuellt tilltalande gör 

kommunikationen mer komplett och vilket uppmanar till engagemang. Utifrån Gambles 

påstående kan man se videon som ett sätt för influencern att stärka argumentet i texten 

och att det på så sätt ökar engagemanget för inlägget. Liu, North och Li (2017) fann i sin 

studie att kommunikativa insatser som kunde kategoriseras som tillfredsställande eller 

trovärdig fick större spridning och påverkan. Med detta i åtanke kan en se det höga 

engagemanget som en bekräftelse på användarna blivit tillfredsställd med inlägget. 

 

 

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=%23bedifferent
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Castellano och Dutot (2016) argumenterar för att konsumenter påverkas av, andra 

konsumenters eller betrodda personers åsikter. Vi jämför oss både omedvetet och 

medvetet med varandra, för att hitta likheter och därmed en tillhörighet, någon att 

identifiera oss med, en gemenskap. Utifrån detta kan en se nivån av reaktioner samt 

kommentarer i förhållande till antal följare som en bekräftelse, att det som influencern 

skriver i sitt inlägg är en föreställning om hur saker och ting bör fungera och är något 

som användarna stödjer. 

Glucksman (2017) menar att när det gäller influencers så representerar de också många 

gånger en livsstil eller annat som följarna önskar uppnå. En influencer blir därmed 

någon att se upp till, vilket bidrar till att influencern får större möjlighet att påverka sina 

följare. De Veirman et al., (2017) menar å sin sida att hur inflytelserik en influencer är 

inte endast bör mätas genom antalet följare influencern har, utan också genom dennes 

engagemang. Alltså hur pass interaktiva de är, exempelvis om de för en dialog med sina 

följare, hur självsäkra de uppfattas vara; vilket också påverkar deras följare, samt hur 

trovärdiga de uppfattas vara. 

 I kommentarsfältet ser vi att influencern i bild 1 har besvarat många kommentarer de 

första dagarna efter inlägget postats. Utifrån De Veirman et al. påstående kan man anta 

att influencerns benägenhet att besvara kommentarer har bidragit till att inlägget fått ett 

större genomsnitt av reaktioner samt kommentarer i förhållande till antalet följare. 

I kommentarsfältet har vi uppmärksammat att användare taggar andra användare, att 

de i sin tur utbytt sin bild av vad inlägget representerar för dem. Vi ser att inlägget har 

fått många kommentarer i förhållande till antalet följare. Johnson och Yang (2009) 

argumenterar för att plattformar som möjliggör interpersonell kommunikation genom 

exempelvis möjligheten att kommentera i ett kommentarsfält ökar möjligheten för 

tillfredsställelse. Johnson och Yang menar även att incitamentet i kommunikationen 

måste vara synlig för att mottagaren ska finna det tillfredsställande. Utifrån argumenten 

från Johnson och Yang kan en anta att incitamentet har tillfredsställts hos användarna 

och att de bekräftar detta genom att kommentera samt att tagga andra användare för att 

söka bekräftelse på att deras uppfattning i sin tur stämmer. 
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(Bild:2, Skärmdump, 2019-05-06, LinkedIn) 

Inlägg nummer två blev rankat som topp två av de inlägg som fick störst värde i 

reaktioner i förhållande till antalet följare och har analysobjektskod: 1099. Inlägget fick 

P5–personlig utveckling som primär kommunikationskategori samt med sekundär 

kommunikationskategori P1–informationsspridning/interaktion. Inlägget innehåller en 

video samt en text enligt nedan. 

06.55 blev lite sovmorgon idag men nu blir det lite rörlighets-träning! 

Hör ofta folk säga: jag är så stel... NEJ du är inte stel och orörlig utan du 

har blivit stel av ett liv där du suttit för mycket och aldrig låtit dina 

muskler jobba i hela sin rörelsekapacitet. Men det finns ett enkelt sätt att 

lösa dina problem och det är att TRÄNA på din rörlighet! På min Youtube 

kanal finns det två gratis pass som tar någon minut och som kommer (om 

ni gör det varje dag) göra under för er rörlighet!  

Passet hittar ni här: (Hyperlänk) 
- Analysobjektkod: 1099 
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Inlägget har sin styrka i texten, där influencern inspirerar mottagaren att våga utmana 

sig själv och ens förmågor att göra nya saker som man kanske upplever är omöjliga. 

Glucksman (2017) menar att när det gäller influencers så representerar de också många 

gånger en livsstil eller något som följarna önskar uppnå. En influencer blir därmed 

någon att se upp till, vilket bidrar till att influencern får makt att påverka sina följare. 

Med Glucksmans argument i åtanke kan man anta att incitamentet har tillfredsställts hos 

användarna och att de bekräftar detta genom att kommentera samt reagera på inlägget. 

I kommentarerna kan vi även se att användare bekräftar vad influencern har skrivit i 

inlägget. Labsomboonsiri, Mathews och Luck (2014), fann i sin forskning att 

organisationer som aktivt arbetar med problemlösning, eller skapade forum där 

problem kunde diskuteras mellan användare, fick en ökad positiv respons ifrån 

användarna. Utifrån Labsomboonsiri, Mathews och Lucks forskning går det att hävda att 

den stora frekvensen kommentarer beror på att analysobjektet lyfter ett vardagligt 

problem som flera känner igen sig i. Att analysobjektet även presenterar en lösning på 

detta kan man koppla till Johnson och Yangs (2009) argument om att incitamenten i 

inläggen måste vara synliga för att mottagaren ska bli tillfredsställd. 

I videon ser vi influencern utföra rörlighetsövningar samt när individen stretchar. Själva 

videon är mer ett komplement till texten. I kommentarerna kan vi se användare som 

bekräftar effekten av det som influencern förmedlar, användarna sprider inlägget 

genom att tagga personer som finns i deras nätverk, ger positiva kommentarer i 

kommentarsfältet. Castellano och Dutot (2016) menar att konsumenter påverkas av 

andra konsumenters eller betrodda personers åsikter. 

Med Castellano och Dutots påståenden i åtanke går det att se analysobjektets inlägg som 

lyckat i avseende att användarna engagerar sig, de taggar personer i sina nätverk och de 

ställer sig bakom influencerns inlägg. Detta kan i sin tur ge influencern högre förtroende 

hos följarna/målgruppen och i förlängningen leda till mer följare eftersom inlägget 

sprids i högre utsträckning. Vilket kan ge influencern än större möjlighet att påverka.  

Inlägget kategoriserades som P5–personlig utveckling då inläggets utstrålar en stark vilja 

av personlig utveckling. LaRose och Eastin (2004) fann att den mest framgångsrika 

kommunikationen är kommunikation som ger mottagaren incitament för hur 

mottagarens status eller personliga värde kan öka. Utifrån LaRose och Eastin påstående 

menar vi att användare tydligt ser hur de kan öka sitt värde och personliga utveckling 

genom att ta till sig vad analysobjektet kommunicerar genom sitt inlägg. 



38 

M. Forsberg & L. Sjöstedt – Hur du lyckas på LinkedIn 

(Bild 3, skärmdump, 2019-05-02, LinkedIn) 

Det tredje inlägget som heter analysobjekt:1016, har P2–kunskapsbyggande som primär 

kommunikationskategori samt P5–personlig utveckling som sekundär 

kommunikationskategori. Inlägget innehåller en video som är en guide med tips och 

tricks för hur man kan använda sig av Excel. I videon presenterar analysobjektet en 

guide för att planera in vilka som kommer arbeta under sommarperioden med undantag 

för semester. Förutom videon tillkommer en text enligt nedan. 

Veckans #Torsdagstips om #Excel (och dess skapare) ser fram emot 

sommaren! Gör du?  

Vill du ha en kopia av filen? Skriv bara ja här nedan, så skickar jag över 

den! 

-Analysobjektskod:1016 

I videoklippet visar influencern på ett väldigt medryckande och inspirerande sätt hur 

något som kan upplevas som jobbigt och svårt blir relativt enkelt, begripligt och 

nästintill underhållande. Det görs på ett väldigt tydligt vis genom att hen pratar och 

förklarar samtidigt som allt visas i videon på ett mycket beskrivande sätt. Personens 

hela kroppsspråk, mimik och gester utstrålar glädje och hen står i vad man får förmoda 

sitt eget hem och spelar själv in dessa korta informativa och underhållande videoklipp. 

Detta blir något som inspirerar målgruppen till att de själva också vill uppleva denna 

glädje och enkelhet med ett program som inte är helt enkelt att förstå sig på. Detta är 

något som just influencers ”säljer in”, eftersom den kunskap eller livsstil de har, ofta är 

något som dess följare önskar uppnå, Glucksman (2017) 

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=%23Torsdagstips
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=%23Excel
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Det går att se värdet för målgruppen i detta korta videoklipp då det löser ett problem 

och förenklar det administrativa arbetet för dem i målgruppen som innehar en 

arbetsroll som kräver att de arbetar med programmet. Inläggets text och innehåll följer 

även Gambles (2016) tankar kring användandet av visuell kommunikation inom content 

marketing. Denna mening om vikten av att skapa intresseväckande innehåll följer även 

helt i linje med vad Pulizzi (2012) hävdar när det kommer till hur man bör använder sig 

av content marketing på bästa sätt. Influencern bakom videoklippet driver ett eget 

företag inom just denna genre, vilket dock inte framkommer i videoklippet. Det är dock 

framträdande för den som går vidare in på dennes LinkedIn-profil. Teorin som Content 

marketing bygger på menar att just att anpassa sitt innehåll och budskap efter 

kunden/målgruppen, att skapa värdefullt innehåll utifrån målgruppens behov är det 

primära, inte att sälja in en viss produkt eller tjänst. Detta sätt att indirekt marknadsföra 

sig eller sina produkter på gör att det inte upplevs som påträngande eller som reklam 

och att det därigenom blir lättare att bibehålla den målgrupp man har men även att 

attrahera en större andel in till sin målgrupp. Något som sett till detta inläggets antal 

reaktioner, kommentarer och till denna influencers antal följare, i detta fall verkar 

stämma. 

Inlägget får sägas ha en stark koppling till den kunskapsbyggande kategorin P2, i och 

med att influencern delar med sig av sin kunskap om Excel till de som ser klippet samt 

erbjuder den Excel-fil som visas i videoklippet gratis mot att man kommenterar klippet. 

Precis som vi i Bild 1 och 2 påpekat så utgår vi ifrån Johnson och Yangs (2009) argument 

om incitamentets synlighet för mottagaren. Vi anser att incitamentet är tydligt då nivån 

av kommentarer är på den nivån som den är. Influencern har också svarat på varenda 

kommentar videoklippet fått. Även här går det att anta att De Veirman et al.s påstående 

är applicerbart, att influencerns benägenhet att besvara kommentarer har bidragit till 

att inlägget fått ett större genomsnitt av kommentarer i förhållande till antalet följare.  

Denna influencer i bild 3 har även ett av de högre antalet följare utav de 16 

influencers/analysobjekt vi studerat, dock menar De Veirman et al., (2017) att hur 

inflytelserik en influencer är inte enkom bör mätas genom det antal följare den har, utan 

också genom vilket engagemanget den visar. Alltså hur pass interaktiva de är, 

exempelvis om de för en dialog med sina följare och hur självsäkra de uppfattas vara; 

vilket också påverkar deras följare, samt hur trovärdiga de uppfattas vara. I detta korta 

videoklipp framstår influencern som väldigt självsäker och trovärdig vilket får till följd 

att fler litar på hens kompetens och på att Excel-filen verkligen är något av värde för 

dem. 

Att denna relativt nya typ av relationsmarknadsföring, att använda sig av sig själv eller 

någon annan som en influencer för sitt varumärke, fortsätter att växa och utvecklas 

menar Glucksman (2017) beror på att det visat sig vara ett framgångsrecept som till stor 

del kan förklaras med att det finns ett etablerat förtroende mellan influencern och 

dennes följare. Något som även kan leda till en högre trovärdighet för varumärket. De 



40 

M. Forsberg & L. Sjöstedt – Hur du lyckas på LinkedIn 

Veirman et al. (2017) menar att en influencer genom att få sina följare mer välvilligt 

inställda till varumärket som sådant även kan göra att de blir mer benägna att pröva den 

eventuella produkt eller tjänst som influencern tillhandahåller eller marknadsför. När 

det gäller content marketing så innefattar det inte bara att publicera ett innehåll i form 

av text, bild eller video med mera. Utan det ska finnas en bakomliggande strategi och ett 

tydligt värde för mottagaren i det som publicerats. Vilket vi kan se i dessa tre inlägg och 

flera andra, men vi har inte sett en tydlig strategi i alla 155 inlägg lika tydligt. 

5. Slutsats 

Syftet med vår studie var att undersöka vilka kommunikationsfaktorer som påverkar 

engagemang i olika typer av inlägg på LinkedIn. Genom att besvara frågeställningarna 

ville vi identifiera varför vissa inlägg engagerar mer än andra i syfte att utröna om det 

går att påvisa vissa faktorer som kan definiera vad inflytelserik kommunikation på 

LinkedIn är. 

Vi anser att vårt resultat har gett oss möjligheten att se tendenser till vad som skapar 

engagemang på LinkedIn, men vi anser att mer data skulle behövas samlas in under en 

längre period än vad som är realistiskt under C-uppsatsnivå. Vi förkastar varken vår 

metod eller de teorier som vi använt i framställandet av våra resultat, utan ser stor 

potential för att kunna få fram ett mer generaliserbart resultat. 

Som vi tidigare nämnt så har vi sett tendenser till vilken kommunikation som 

analysobjekten använder sig mest av. Vi har även sett tendenser till vilken 

kommunikation som skapar mest engagemang, därmed kan vi påvisa vilken sorts 

kommunikation som har störst potential till att vara inflytelserik på LinkedIn. I detta 

finner vi teoretiskt stöd för vårt resonemang och vårt resultat från tidigare forskning 

inom området. Vi finner att andra incitament är mer av värde för användare på LinkedIn 

i jämförelse med andra sociala plattformar så som Facebook, Instagram och Twitter, 

vilket vi även funnit teoretiskt stöd för från tidigare forskning på området.  
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Hur ser kommunikationen via influencers ut på LinkedIn? 

Utifrån vår studie har vi funnit att kategori P1–informationsspridning/interaktion är den 

vanligast förekommande primära kommunikationskategorin bland våra 16 

analysobjekt. Kategori P1 kan därmed sägas ge analysobjekten mest tillfredställelse för 

incitamentet hos målgruppen i sättet som de kommunicerar på LinkedIn. De två därefter 

följande mest använda kommunikationskategorierna är P5–personlig utveckling och P6–

intresseväckare, vilket vi funnit som utmärkande för LinkedIn, då fokus på plattformen 

ligger på yrkes- och arbetsrelaterade ämnen och att försöka ta sig igenom mediebruset.  

Detta är ett intressant resultat som, även om vi endast studerat hur 16 personer 

använder sig av LinkedIn, säger något om hur kommunikationen på denna sociala 

mediaplattform ter sig, då våra analysobjekt är aktiva användare, vana vid att 

kommunicera via denna plattform och har ett relativt sett stort antal följare.  

Vi kan även se att det är vanligt att våra analysobjekt endast använder sig av en kategori, 

men att det om det förekommer en sekundär kommunikationskategori så är det oftast 

kategori P6–intresseväckare i kombination med primär kommunikationskategori P1–

informationsspridning/interaktion. Kategori P6 är även den vanligast förekommande 

sekundära kommunikationskategorin totalt.  

Vad skapar engagemang på LinkedIn? 

Det vi kan se är att det inte finns ett enda universellt sätt att kommunicera på för att 

skapa engagemang. Det handlar om en kombination av flera faktorer. Den primära 

kommunikationskategori som vi utifrån vårt analysmaterial sett skapar mest 

engagemang i fråga om reaktioner, oavsett innehåll i inlägget är P4–

underhållning/tidsfördriv. Den kategori som engagerar mest sett till kommentarsviljan, 

oavsett innehåll i inlägget är kommunikationskategori P2–kunskapsbyggande. 

Vi kan även utifrån vårt analysmaterial se att inlägg utan visuellt intresseväckande 

innehåll får ett totalt sett lägre engagemang än inlägg som använder sig av detta och att 

den kategori som är primär i inlägget gör skillnad för denna typ av inlägg, sett till i 

vilken utsträckning inläggen engagerar. Här har det minst betydelse för engagemanget 

för inlägg under kommunikationskategori P5–personlig utveckling att den saknar visuellt 

intresseväckande innehåll. 

När inläggen innehåller visuellt intresseväckande innehåll i form av foto/foton får alla 

primära kommunikationskategorier förutom P7–interpersonella relationer, ett högre 

engagemang vad gäller reaktioner än inlägg som saknar visuellt intresseväckande 

innehåll. Sambandet mellan engagemanget sett till viljan att kommentera är dock inte 

lika tydligt här. Även när inläggen innehåller videoklipp som visuellt intresseväckande 
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innehåll, får de ett högre engagemang sett till reaktioner än om inläggen saknar visuellt 

intresseväckande innehåll. Den primära kommunikationskategori som engagerar mer än 

de övriga kommunikationskategorierna när det innehåller videoklipp sett till reaktioner 

är P6–intresseväckande. 

Vid en jämförelse mellan inlägg som använder sig av videoklipp som visuellt 

intresseväckande innehåll istället för foto/foton så kan vi se att dessa får ytterligare ett 

något högre engagemang sett till både reaktioner och kommentarer. Den 

kommunikationskategori som utifrån vårt analysmaterial vinner mest på att använda sig 

av videoklipp sett till engagemanget att kommentera är kategori P2–kunskapsbyggande. 

På vilket sätt kan förtroende byggas genom influencers på LinkedIn? 

 Vi kan se att sättet som analysobjekten kommunicerar på spelar stor roll. De tre inlägg 

där vi gjorde en kvalitativ analys utifrån att de hade störst antal kommentarer och 

reaktioner i förhållande till antalet följare använder sig alla av storytelling i inläggen och 

befäster därigenom budskapet i text, bild och video på ett sätt som gör att användaren 

tydligt ska uppfatta incitamentet i inlägget och bli tillfredsställd. Detta ser vi genom 

bild:1, bild:2 och bild:3, att oavsett vilken primär kommunikationskategori som kopplas 

till inlägget så är det själva berättandet som är avgörande för hur stort engagemanget 

blir för inlägget. 

6. Slutdiskussion 

I vår studie har vi analyserat 16 analysobjekt och totalt 155 inlägg. Vi har insett att 

studiens omfattning var större än vad vi hade förväntat oss. Vi har varje dag i tre veckor 

gått in på 16 profiler för att se om de har publicerat några nya inlägg, vi har sedan kodat 

data och fört in den i SPSS, för att senare föra över allt till Excel för analysen. Vi har sett 

primära kommunikationskategorier som varit mer framgångsrika än vad vi kanske hade 

förväntat oss. Vi har sett vissa analysobjekt vars fokus har varit på att kommunicera 

endast på ett sätt. I vissa fall så har det varit väldigt framgångsrikt, och vi antar att vissa 

analysobjekt inte gör detta av en slump. Men sen finns det vissa sätt att kommunicera 

som visat sig vara väldigt ineffektiva om målet är att få ett större engagemang, främst då 

analysobjekten tillämpar P7–interpersonella relationer som primär kategori.  

Till skillnad från Liu, North och Lis studie så fann vi att det skiljer sig beroende på 

kontexten av texten i inlägget samt media för vilken kategori som är mest framgångsrik, 

vilket vi redovisat i vår slutsats. Det vi kan se är att precis som Katz, Blumler och 

Gurevitch säger så anser även vi att det beror väldigt mycket på innehåll och målgrupp 

för vilken kommunikation som skapar störst engagemang. 
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Vi finner även att för att tydliggöra incitamentet så att mottagaren finner sitt behov 

tillfredsställt så kan det vara en god idé att använda sig av storytelling, detta är något 

som vi funnit främst i vår kvalitativa innehållsanalys. Det styrker därmed argumenten 

som tidigare forskning påvisat.  

Vi har även sett vissa inlägg där analysobjekt fått ett engagemang som i förhållande till 

andra analysobjekt med fler följare, är långt över det förväntade och imponerande i sin 

mängd. 

Inför framtida studier anser vi att det skulle vara intressant att genomföra en 

intervjubaserad studie där man undersöka hur en användare upplever influencers 

kommunikation på LinkedIn. Det skulle även vara intressant att intervjua influencers på 

LinkedIn i avsikt att undersöka om de själva är medveten om hur de kommunicerar och 

effekten därav. 
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8. Bilagor 

Bilaga 1: Kodschema inlägg 

KODSCHEMA inlägg 

Kodschema för inlägg gjorda av xxxxxx xxxxxxx på LinkedIn under tiden 20190424–

20190507. (Infoga hyperlänk till aktuell persons LinkedIn) Exempel: 

https://www.linkedin.com/in/xxxx-xxxxxxxxxxxx/detail/recent-activity/shares/ 

Kodinstruktioner 

Vi kommer att analysera inlägg som publicerats på LinkedIn inom en tidsram av två veckor 

från de 16 personer vi valt ut. Varje nytt inlägg kommer att skärmdumpas dag sju från 

publiceringen mellan klockan 21:00 - 22:00. Detta innebär att exempelvis inlägg som 

publicerats 2019-04-24 kommer att skärmdumpas och analyseras 2019-05-01 och inlägg som 

publiceras 2019-05-07 kommer att analyseras 2019-05-14. 

Inläggen kommer även kodas så analysobjektet blir anonym vid insamling av data i Excel, för 

att undvika eventuella fördomar eller förutfattade meningar i analysen.  

Nedanstående kategorier är kommunikationskategorier, som används för att beskriva hur 

analysobjekten kommunicerar. Då vissa inlägg kan innefatta flera av nedanstående kategorier 

så behöver man ange den kategorin som har störst påverkan (primär 

kommunikationskategori). Sedan ska man besvara om det finns ytterligare en kategori som 

kan identifieras i inlägget (sekundär kommunikationskategori). 

Cognitive 

P2 – Kunskapsbyggande – delar information och kunskap om ett ämne till följare som söker 

efter information eller sätt att fördjupa sin kunskap om något. 

P3 – Kunskapssökande - söker efter information och sätt att fördjupa sin kunskap om ett ämne 

eller för att finna information om något. 

Affective 

P4 – Underhållning/tidsfördriv – finna njutning i något, underhålla sig själv. Något som tar 

upp ens tid. 

Personal Integrative 

P5 – Personlig utveckling - Användaren kommunicerar med sina följare om hur man kan 

utvecklas som person, hur man handskas med problem i vardagen, på jobbet. 

Social Integrative 
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P1 – Informationsspridning/interaktion – sprider information till användare om vad som 

händer i ens vardag och interagerar med följare, marknadsför personliga 

varumärken/organisationer/samarbeten som de stödjer. 

P6 – Intresseväckare – Ger användare samtalsämnen som de kan diskutera med sina 

kollegor/vänner. Relationsbyggande. 

P7 – Interpersonella relationer – Håller sig uppdaterad om vad som händer i ens nätverk, 

hittar andra som har liknande intressen, sakfrågor som står på agendan och hur deras liv ser ut 

i vardagen.  

  

Inläggets kod xxxx 

1. Influencer (Namn) 
 

2.Datum då inlägget publicerades 2019-xx-xx 

3. Hyperlänk till inlägget 
 

4. Foto? 1. Ja 

2. Nej 

4.a Fotoupphov 1. Eget foto  

2. Intern (LinkedIn) delning  

3. Extern delning 

5. Video? 1. Ja 

2. Nej 

5.a Videoupphov 1. Egen video  

2. Intern (LinkedIn) delning 

3. Extern delning 

6. Artikel? 1. Ja 

2. Nej 

6.a Artikelupphov 1. Egen artikel  

2. Delad artikel från LinkedIn 

3. Delad extern artikel 
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7. Länk i inlägget? 1. Ja 

2. Nej 

7.a Länkupphov 1. Egen Länk  

2. Delad Länk 

8. Delat LinkedIn-inlägg? 1. Ja 

2. Nej 

9. Inläggstext?  1. Ja 

2. Nej 

10. Samarbeten i inlägget? 1. Ja 

2. Nej 

10.a Samarbetssätt? 1. Personligt varumärke 

2. Etablerat varumärke 

3. Både personligt och etablerat 

varumärke 

4. Varken eller 

11. Inläggstaggningar? 1. Ja 

2. Nej 

12. Primär kommunikationskategori? 1. P1 - 

Informationsspridning/interaktion 

2. P2 - Kunskapsbyggande  

3. P3 - Kunskapssökande 

4. P4 - Underhållning/tidsfördriv 

5. P5 - Personlig utveckling  

6. P6 - Intresseväckare  

7. P7 - Interpersonella relationer 

13. Sekundär kommunikationskategori? 1. Ja 

2. Nej 

13.a Sekundär kommunikationskategori 1. P1 - 

Informationsspridning/interaktion 

2. P2 - Kunskapsbyggande  

3. P3 - Kunskapssökande 

4. P4 - Underhållning/tidsfördriv 

5. P5 - Personlig utveckling  
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6. P6 - Intresseväckare  

7. P7 - Interpersonella relationer 

14. Ton på inlägget 1. Väldigt Positiv 

2. Positiv 

3. Neutral 

4. Negativ 

5. Väldigt Negativ 

15. Inbjuds följarna/användarna till dialog i 

inlägget? 

1. Ja 

2. Nej 

16. Uppmanar inlägget till engagemang? 1. Ja 

2. Nej 

17. Antal kommentarer Summa: 

18. Antal besvarade kommentarer Summa: 

19. Antal Reaktioner Summa: 

19.a Antal ”tumme upp” reaktion Summa: 

19.b Antal ”applåder” reaktion Summa: 

19.c Antal ”hjärta” reaktion Summa: 

19.d Antal ”idé” reaktion Summa: 

19.e Antal ”fundersam” reaktion Summa: 

20. Hur många följare har Influencern? Summa: 

21. Reaktioner i förhållande till följare (antal 

reaktioner / antal följare) 

 

22. Kommentarer i förhållande till följare 

(antal kommentarer / antal följare) 
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 Bilaga 2: Medel Reaktioner och kommentarer i förhållande till följare - foto

 

Bilaga 3: Medel Reaktioner och kommentarer i förhållande till följare - video 

 

Bilaga 4: Medel Reaktioner och kommentarer i förhållande till följare – utan video/foto 

 

 

Bilaga 5: Medel Reaktioner och kommentarer i förhållande till följare / Primär kommunikationskategori 

– video 

  

 

Kategorikod Antal av Inlägg (x) Medel av Reaktioner / följare Medel av Kommentarer / följare

P1 51 0,008 0,001

P2 7 0,012 0,002

P3 2 0,002 0,001

P4 5 0,006 0,000

P5 17 0,018 0,001

P6 10 0,002 0,000

P7 3 0,002 0,001

Medel Reaktioner / Kommentarer / Primär Kategori -foto

KategoriKod Antal av Inlägg (x) Medel av Reaktioner / följare Medel av Kommentarer / följare

P1 18 0,009 0,000

P2 2 0,015 0,013

P4 1 0,014 0,001

P5 9 0,010 0,002

P6 6 0,038 0,003

Medel Reaktioner / Kommentarer /Primär Kategori -video

KategoriKod Antal av Inlägg (x) Medel av Reaktioner / följare Medel av Kommentarer / följare

P1 14 0,002 0,000

P2 0 0,000 0,000

P3 0 0,000 0,000

P4 1 0,003 0,000

P5 4 0,009 0,001

P6 4 0,001 0,000

P7 1 0,003 0,001

Medel Reaktioner / Kommentarer / primär Kategori - utan video/foto

Kategorikod Video Antal av Inlägg (x) Medel av Reaktioner / Följare Medel av Kommentarer / Följare

P1 Ja 6 0,038 0,003

P2 Ja 2 0,015 0,013

P3 0 0 0,000 0,000

P4 Ja 9 0,010 0,002

P5 Ja 1 0,014 0,001

P6 Ja 18 0,009 0,000

P7 0 0 0,000 0,000

Medel Reaktioner / Kommentarer / Primär Kategori - video
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Bilaga 8: Medel Reaktioner och kommentarer i förhållande till följare - inlägg

  

Bilaga 9: Sekundär kommunikationskategori  

 

Bilaga 10: Primär kommunikationskategori 

 

Bilaga 11: Sekundära kommunikationskategorier Fördelat på primär kommunikationskategori 

Kategorikod Antal av Inlägg (x) Medel av Reaktioner / följare Medel av Kommentarer / följare

P1 20 0,013 0,001

P2 9 0,012 0,004

P3 2 0,002 0,001

P4 30 0,015 0,001

P5 7 0,007 0,001

P6 83 0,007 0,001

P7 4 0,002 0,001

Inlägg

Sekundär kommunikationskategori Antal inlägg (x) Procent av totalsumman

P1 13 8%

P2 10 6%

P3 0 0%

P4 16 10%

P5 16 10%

P6 39 25%

P7 19 12%

Saknar Sekundär kommunikationskategori 42 27%

Totalsumma 155 100%

Primär kommunikationskategori Antal inlägg (x) Procent av totalsumman

P1 83 54%

P2 9 6%

P3 2 1%

P4 7 5%

P5 30 19%

P6 20 13%

P7 4 3%

Totalsumma 155 100,00%

Primär kommunikationskategori Informationsspridning/interaktion Interpersonella relationer Intresseväckare Kunskapsbyggande Personlig utveckling Underhållning/tidsfördriv Saknar Sekundär Kategori

P1 0% 6% 17% 2% 7% 5% 16%

P2 1% 0% 3% 0% 2% 0% 0%

P3 2% 1% 0% 3% 1% 2% 5%

P4 0% 0% 1% 0% 0% 0% 1%

P5 0% 0% 1% 0% 0% 0% 3%

P6 5% 5% 2% 2% 0% 3% 3%

P7 1% 0% 1% 0% 1% 0% 0%
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