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Abstract 
 
Titel: Konsten att kommunicera på Facebook – en kvantitativ studie om engagemang kopplat till 
format och budskap 
 
Författare: Linn Lundberg & Johan Wikström 
 
Kurs & termin: C-uppsats HT 15 
 
Handledare: Lena Lundgren 
 
Metod: Kvantitativ innehållsanalys 
 
Antal ord: 12 990 exklusive innehållsförteckning, referenser och bilagor. 
 
Resultat: Studiens resultat pekar på att text/länkformatet är det format som genererar mest 
engagemang hos mottagarna på Facebook och att de inläggen som är personliga/informativa 
uppskattas mest bland mottagarna på Facebook. Videoinlägg är generellt det inläggsformat som 
är minst effektivt samtidigt som det är ett format som delas ungefär lika ofta som andra typer av 
inläggsformat. Bildinlägg är i stort sett lika engagerande som text/länk-inläggen och bekräftar således 
tidigare forskning om att bildinlägg är en effektiv metod för att skapa engagemang. Studiens resultat 
visar också på att reklambaserade och uppmanande inlägg har en mindre effekt än personliga och 
informativa inlägg.  

 
Nyckelord: Sociala medier, Facebook, engagemang, kvantitativ innehållsanalys, 
relationsmarknadsföring, marknadskommunikation. 
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1 Inledning 
 
Sociala medier har kommit att bli det dominerande sättet för människor att använda internet 
och det har påverkat och förändrat människors sätt att interagera och kommunicera med 
varandra (Golbeck, 2013). Olle Findahl presenterar i sin årliga rapport om svenskarnas 
internetvanor (Svenskarna och internet) från 2014 att över en tredjedel av befolkningen är 
aktiva på sociala medier, det vill säga interagerar med dessa regelbundet (Findahl, 2014). För 
oss svenskar blir det allt viktigare att finnas och vara aktiva på de sociala medierna, bara förra 
året ökade antalet användare med sex procentenheter (internetstatistik.se). Där delar vi 
privatpersoner allt ifrån bilder på solnedgångar och middagar med vännerna till långa texter 
om politiska ståndpunkter och orättvisor i samhället, man kan säga att kanalerna har gett oss 
människor ytterligare ett spelrum att finnas och tycka till i.  
 
Även fler och fler svenska företag och organisationer använder sig av sociala medier. Företag 
använder kanalerna i olika syften men de mest vanliga ändamålen är för att marknadsföra 
sina produkter och utveckla sitt varumärke (scb.se). Om företag inte har en tydlig strategi och 
mål om hur de ska och vill använda deras kanaler och skulle detta kunna innebära att 
inläggen blir otydliga och inte så genomtänkta. 
 
I boken ”Marknadsföring i nya media” tar Micael Dahlén upp att nya media är aktiv media. 
Det vill säga att vi som deltar på nya media (dit sociala medier räknas in), aktivt själva söker 
reda på information om företag och tjänster i stället för tvärtom som i traditionell media där 
kommunikationen är begränsad till envägskommunikation, det vill säga att företag 
informerar/marknadsför för konsumenterna om sina produkter och tjänster utan möjlighet till 
interaktion (Dahlén, 2002).  
 
Sociala medier som Facebook erbjuder många möjligheter till tvåvägskommunikation och 
med det möjligheter att bygga relationer mellan företag och dess kunder. Dessa relationer 
skapar en förutsättning för relationsmarknadsföring som i sin tur bygger på att skapa ökad 
förståelse för sina kunder för att få dem lojala (Dahlén, 2002). För att lyckas med detta 
behöver företaget utforma en strategi för att kunna nå ut till sina kunder och bygga vidare på 
relationerna. Kunderna i sin tur blir aktiva medan företaget måste ha en personligare 
kommunikation som bygger på att både kunden och företaget lär känna varandra (Dahlén, 
2002).  
 
Utan en tydlig strategi och kunskap om hur man ska föra sig, vilka typer av inlägg som ska 
postas och vad som engagerar sin publik på de sociala medierna så blir det svårt att 
långsiktigt bygga upp starka relationer med sina målgrupper, få dem att interagera och känna 
sig delaktiga (Dahlén, 2002).  
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Det finns många åsikter och uppfattningar om vad som fungerar på sociala medier och vad 
som inte gör det, vad som engagerar människor och vilken typ av inlägg som får bäst respons. 
Tekniskt sett har utvecklingen dessutom sprungit fram i rasande fart och med det ytterligare 
ökat intresset för marknadsföring på sociala medier. Dock finns det relativt lite forskning 
inom området och vetenskapen är fortfarande i sin linda, därför saknas ett betydande 
teoretiskt ramverk (Singh, Jain & Kankhalli, 2011). Vilket i sin tur gör ny forskning i ämnet 
både relevant, intressant och utmanande.  
 

1.1 Problemformulering 
För att organisationer ska kunna bygga relationer på sociala medier krävs det en djupare 
förståelse för hur vi människor blir engagerade och vikten av att förstå vad som fungerar och 
inte fungerar när det kommer till kommunikationen. Relationer bygger i sin tur på personliga 
värden som delas mellan två parter (Dahlén, 2002) och om organisationer då är den ena 
parten och vill jobba med relationsmarknadsföring så behöver de enligt Dahlén (2002) ha i 
beaktande följande om den andra parten som är kunderna: Att de i huvudsak inte vill ha 
individanpassade erbjudanden utan snarare få budskapen presenterade på ett individanpassat 
format (Dahlén, 2002). Tidigare studier visar exempelvis att bildinlägg är 22 % mer 
engagemang än videoinlägg och hela 54% mer engagemang än textinlägg. (Brookes, 2010). 
Samtidigt lyfter annan forskning genom bland annat Peters (2015) och Sabate (2014) fram 
vikten av just budskapet i ett inlägg för att få ökad interaktion, vilket kan ytterligare påvisa 
vikten av förståelse för hanteringen av marknadsföringen på sociala medier, där 
kombinationen av format och budskap lägger grunden för en lyckad kampanj.  
 
Det går eventuellt att se ett samband mellan format och budskap gällande inlägg på sociala 
medier enligt tidigare studier, vilket i sin tur skulle kunna skapa insikter i vilka typ av inlägg 
som genererar mest interaktioner. Både när det gäller format och budskap, i kombination. 
 
En studie som kan påvisa vad som är mest effektivt skulle vara till gagn för de organisationer 
som vill ägna sig åt relationsmarknadsföring på exempelvis Facebook.   

1.2 Syfte 
Syftet med studien är att studera vilket format (text/länk, bild och video) av inlägg som får 
mest interaktioner på Facebook i kombination med vilket budskap (personligt/informativt 
eller reklambaserat/uppmanande.)  

1.2.1 Frågeställningar 
Här är de frågeställningar som ligger till grund för den här studien.  
 

1) Vilken typ av inläggsformat genererar mest engagemang bland mottagarna på 
Facebook? 



 

 

	  
Konsten	  att	  kommunicera	  på	  Facebook	  |	  Linn	  Lundberg	  &	  Johan	  Wikström	  

	  
	   	  

7 

 
2) Vilken typ av budskapsinnehåll genererar mest engagemang bland mottagarna på 

Facebook? 

 

1.3 Studiens disposition och avgränsningar 
Detta kapitel kommer att behandla studiens disposition och de avgränsningar som gjorts i 
samband med studien.  

1.3.1 Studiens disposition 
I kapitel tre kommer tidigare forskning om social interaktion på sociala medier att bearbetas 
med utgångspunkt från Facebook. Vidare kommer relationsmarknadsföring och 
interaktionsperspektivet utgöra det teoretiska ramverket för den här studien, även detta 
redovisas i kapitel tre. I kapitel fyra redovisas de analytiska verktyg som använts för att ta få 
fram ett resultat. I kapitel fem presenteras metoden och tillvägagångssättet. Här presenteras 
också det kodschema som använts vid studien med tillhörande kodinstruktioner. I kapitel sex 
presenteras resultatet och analysen som följs av diskussion i kapitel sju. Avslutningsvis 
presenteras de slutsatser som den här studien kommit fram till och förslag på fortsatt 
forskning.  

1.3.2 Avgränsningar 
Studiens syfte är att studera vilket format av inlägg som får mest interaktioner på Facebook i 
kombination med budskapet som inlägget bär med sig. För att hålla studien inom en rimlig 
nivå har därför avgränsningar gjorts. Bland annat har det varit viktigt att begränsa 
inläggsformaten till tre olika format, text/länkinlägg, bildinlägg och videoinlägg. Det finns 
även variationer av dessa inlägg där bland annat text, bild och video kombineras. För att hålla 
studien till de tre inläggsformaten har därför författarna tolkat det dominerande i varje inlägg 
för att kunna kategorisera dessa som ett av de tre formaten.  
 
Inläggens budskap är avgränsade till två kategorier, personliga/informativa eller 
reklambaserade/uppmanande. Det finns givetvis fler kategorier som inlägg skulle kunna 
tillhöra men inom ramen för den här studien valdes alltså dessa två kategorier ut. För att dela 
in inläggens budskap i de olika kategorierna har författarna varit tvungna att tolka inläggens 
natur för att avgöra till vilken av de två kategorierna varje inlägg tillhör.  
 
Vidare har val av medium begränsats till Facebook eftersom Facebook är ett medium som 
tillåter alla tre inläggsformat men även för att Facebook fortfarande är Sveriges enskilt största 
sociala medium (Findahl, 2014). Twitter är ett medium som även det tillåter alla tre 
inläggsformat men användarna är då begränsade till endast 140 tecken i inläggen och med det 
en klar begränsning för det budskap användaren vill förmedla, därför valdes inte Twitter som 
medium.  
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För studien valdes de tre största svenska resebolagen ut sett till omsättning (allabolag, 2015-
1). De tre organisationerna var Apollo Travel Group, Thomas Cook Northern Europé 
Aktiebolag (Ving) och Fritidsresor AB. Förklaringen till varför de tre största svenska 
resebolagen inkluderades i studien var för att de var mest lämpade för studiens syfte och 
undersökning men främst för att de representerade en stor del av den svenska resebranschen. 
Det gjorde att det kommande resultatet lättare kunde generaliseras på den större 
populationen. 
 
Slutligen är studien avgränsad till att mäta de 40 senaste inläggen i varje inläggskategori med 
utgångspunkt från den sista november 2015 och bakåt i tiden.  
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2 Vad är Facebook? 
Här följer en kort beskrivning av Facebook som social kanal med kortfattad historik och 
dessutom en introduktion till det sociala interaktionsbeteende som Facebook i allra högsta 
grad varit med och bidragit till när det kommer till att gilla, dela och kommentera.  
 
Facebook är en social kanal eller socialt medium som används av mer än 60 % av den 
Svenska befolkningen vilket gör kanalen till Sveriges största sociala medium (Findahl, 2014). 
På Facebook kan alla över 13 år skapa sig en personlig profil där man kan dela bilder, videos 
och personliga inlägg med sina vänner. Det finns även möjligheter att skicka privata 
meddelanden till vänner och bekanta som också har en profil på Facebook. Företag kan 
registrera företagssidor som kan användas för att marknadsföra sina produkter eller tjänster. 
Sidorna kan även användas för att erbjuda sina kunder kundsupport och personligt 
bemötande. Privatpersoner kan gilla företagssidorna och på så sätt följa innehållet i dessa. 
Företagen kan ge olika mycket möjlighet till interaktion på företagssidan när det kommer till 
att låta besökarna kommentera och skapa inlägg.   
 
Facebook som media startade 2004 av Mark Zuckerberg och var då enbart ett studentnätverk 
men släpptes för allmänhetens tillgång 2006 och har sedan dess vuxit till att bli världens 
största sociala medium med över en miljard användare (Facebook, 2015-1). 

2.1 Att gilla och dela data på Facebook 
Fenomenet att gilla på Facebook introducerades så sent som 2011 (Facebook, 2015-2) men de 
hade redan tidigare introducerat andra knappar för interaktion så som dela-knappen 2006 
(Gerlitz & Helmond, 2013). Möjligheten att interagera med Facebook genom att gilla eller 
dela har skapat möjligheter till ett socialt engagemang som inte bara gjort människor mer 
digitalt sociala utan även skapat möjligheter för företag att bygga upp ett eget socialt kapital, 
där användare delger data om sig själv genom att gilla och dela företags information och 
innehåll (Gerlitz & Helmond, 2013).  
 
Företag vill veta allt om sina kunder och efterfrågar hela tiden efter ny information och data 
(Dahlén, Lange & Gylldorff, 2009). Facebook har sedan sin introduktion hela tiden 
utvecklats för att bygga vidare på sociala interaktioner som genererar datalagring och har 
genom plugins så som Open Graph börjat bli en viktig del av företags informationshämtning 
gällande deras kunder (Gerlitz & Helmond, 2013). 
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3 Teori och tidigare forskning 
 
I det här kapitlet behandlas tidigare forskning och för den här studien relevant teori i form av 
artiklar, uppsatser och böcker. Den ena teorin är relation- och interaktionsperspektivet som 
bland annat tar fasta på vilka typer av interaktioner som krävs för att bygga en relation och 
hur en relation uppstår från allra första början. Den andra teoretiska förankringen bygger på 
marknadskommunikation som begrepp men med fokus på relationsmarknadsföring. Varför 
just dessa två teoretiska ramverk valdes beror på att studien grundar sig på ett socialt medium 
där just relationer är ett centralt nyckelbegrepp. 

3.1 Relation och interaktionsperspektivet 
Inom strategisk marknadsföring lyfts ständigt vikten om att hantera alla typer av relationer 
mellan en organisation, dess medlemmar och intressenter. Dessa relationer är systematiska 
där varje möte i sig bygger själva organisationen, det vill säga att organisationen består av de 
antal möten och kontakter den har med omvärlden. Det är viktigt att dessa möten och 
kontakter är till gagn för samhället och att alla intressenter har personliga relationer med 
organisationen, det är inte ovanligt att relationerna i sig är viktigare än själva vinstresultatet 
(Larsson, 2014).  
 
För att en relation ska kunna uppstå behöver båda parterna ha gemensamma intressen och ett 
ömsesidigt behov. De båda parterna måste anpassa sig efter varandras behov och intressen så 
att det blir ett meningsfullt utbyte av relationen (Larsson, 2014). Andra viktiga element för en 
relations näring handlar om förmågan att få bekräftelse, personlig feedback och emotionellt 
support. (Hackman & Johnson, 2004). Dessutom är det viktigt att ha en närhet till varandra, 
förtroende, involvering, en egen insats och ömsesidig kontroll av relationsprocessen för att få 
en väl fungerande relation (Larsson, 2014).   
 
Det som är det viktiga i relation- och interaktionsperspektivet är inte kommunikationen i sig 
utan själva relationerna mellan organisationen och dess intressenter. Det som är intressant är 
hur stor grad av symmetri, intensitet, innehåll, frekvens, valens och varaktighet det finns i 
utbytet av kommunikation mellan parterna i relationen (Strömbäck & Nord, 2013). På de 
digitala kanalerna och i synnerhet de sociala medierna är det viktigt att sändaren dedikerat tid 
och möjlighet att bemöta frågor och intressen hos publiken. Att bara publicera information 
utan möjlighet till dialog är endast envägskommunikation. Det kan vara en strategisk 
kommunikationsväg men dialogiska strategier är att föredra i det relationsbyggande arbete 
public relations handlar om och då inte minst på internet (Kent & Taylor, 1998). 

3.1.2 Varför relation- och interaktionsperspektivet? 
Relationer är som beskrivits innan nyckeln för en organisations möjlighet att existera och 
med det kommer de sociala medierna att spela en viktig roll för många organisationer, 
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eftersom sociala medier har förmågan att bygga relationer både mellan människor och mellan 
organisationer och människor. (Strömbäck & Nord, 2013). Dialogisk kommunikation 
refererar till en viss typ av relationsinteraktion där det krävs att det finns någon form av 
relation. (Kent & Taylor, 1998). Det visar på att det är viktigt att förstå vad som utgör en 
relation i förhållande till att förstå en dialog och i vårt fall kunna mäta och förstå vad som 
engagerar på Facebook.  
 

3.2 Relationsmarknadsföring 
För att lyckas leverera målgruppsanpassade erbjudanden som både är personliga och direkta 
till sina kunder så måste företag ha sina kunder i fokus och bli bekväma med att bygga 
kundrelationer snarare än nya produkter. Det handlar om att identifiera behov och centralisera 
dessa i relationerna för att lyckas med en god relationsmarknadsföring (Kotler et al. 2008).  
 
En av grundstenarna för relationsmarknadsföring handlar om att bygga starka relationer och 
genom dessa relationer skapa lojala kunder som återkommer till företaget frekvent. För att 
organisationer ska lyckas med detta behöver de skapa personliga relationer med sina kunder 
och för att kunna skapa dessa personliga relationer behöver organisationen tillgång till 
värdefull data så som, köpbeteenden, diverse preferenser och personliga intressen (Dahlén, 
2002). Hur data om kunderna samlas in kan ske på olika sätt men det är inte ovanligt att det 
förväntas av kunden att delge information mot utbyte av personliga erbjudanden och 
upplevelser (Dahlén, 2002). En vanlig process där företaget och kunden inleder en relation så 
krävs det av kunden att registrera sig i en kundklubb. Vid registreringen i kundklubben 
efterfrågas viss data om kunden som företaget kan använda för att personifiera 
kommunikationen. I kundklubben så registreras också bland annat inköp och hantering av 
rabatter som företaget kan ta del utav för att få en överblick över kundens köpbeteenden. 
Utifrån data om bland annat tidigare inköp kan företaget sedan skapa personliga och unika 
erbjudanden (Dahlen, Lange & Gylldorff, 2009). 
 
Starka relationer utvecklas över tiden och ju mer båda parter lär känna varandra desto lättare 
är det att lita på och förstå varandra. Genom att hela tiden samla ny värdefull data om sina 
kunder kan företag ständigt lära sig mer om sina kunder för att fortsätta bygga starka 
relationer (Dahlén, 2002). 
 
En av de främsta anledningarna till att organisationer och företag vill använda sig utav 
relationsmarknadsföring har att göra med att det är en kostnadseffektiv metod eftersom fokus 
ligger på att få redan etablerade och betalande kunder att fortsätta handla hos dem snarare än 
att hitta nya kunder, där det senare är en process som oftast är både svårare och dyrare. Det är 
högst sannolikt att en kund som redan är nöjd med ett företags produkter eller tjänster 
kommer att använda dessa igen (Dahlén, Lange & Gylldorff, 2009).   
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3.2.1 Relationsmarknadsföring handlar om kommunikation 
Kommunikationen är avgörande för en relationsmarknadsföring. Optimalt är en dialogisk 
tvåvägskommunikation, vilket kan vara svårt att upprätthålla som företag gentemot alla sina 
kunder men som är eftersträvansvärt (Dahlén, Lange & Gylldorff, 2009). Sociala medier och 
inte minst Facebook tillåter tvåvägskommunikation där bland annat företag kan försöka att 
uppmuntra till att kunderna ska ta initiativ till att kommunicera med dem. Även om det kan 
vara svårt att kontrollera vad exakt kunderna kommer att uttrycka så kan företag påverka 
kunderna genom att ta kontroll över vilka ämnen som ska eller kan diskuteras (Sterne, 2010). 
Eftersom möjligheterna till tvåvägskommunikation finns och i kombination med att företag 
vill och ska uppmuntra till dialog så har sociala medier som Twitter och Facebook frekvent 
börjat användas som kundsupport där kunderna kan ställa frågor och få relevant information 
personligen från företaget (Breakenridge, 2012).  
 

3.2.2 Varför relationsmarknadsföring som teori? 
Eftersom det är viktigt att förstå varför företag strävar efter att bygga relationer med sina 
kunder genom bland annat sociala kanaler så kan en djupare förståelse skapas för vad de 
olika interaktionerna på Facebook betyder. Precis som Jim Sterne (2010) lyfter upp i sin bok 
Social Media Metrics så handlar det om att skapa förutsättningar för tvåvägskommunikation 
när företag bygger relationer med sina kunder. Dessutom hur de kan påverka 
kommunikationen genom de inlägg som företaget skapar (Sterne, 2010).  
 
Utmaningen för en marknadskommunikatör handlar om att forma ett budskap som verkligen 
når fram till sin publik genom tillgänglighet, hänsyn till rådande mediabrus och med ett 
anpassat innehållsvärde (Dahlén, Lange & Gylldorff, 2009). Finns möjligheten att mäta vilket 
typ av inlägg, både i format och innehåll som skapar mest interaktioner skulle detta eventuellt 
kunna användas för att dra slutsatser om hur dessa marknadsförare och företag mest 
framgångsrikt kan påverka interaktionsgraden och med det kommunikationen på sociala 
medier.  

3.3 Tidigare forskning 
Det finns relativt mycket forskning kring sociala medier och vilken effekt dessa har när det 
kommer till människors politiska engagemang. Det finns i synnerhet mycket forskning 
kopplat till sociala mediers påverkan och inverkan genom olika former av aktivism och hur 
till exempel sociala medier använder och framhäver teknologi som aktiverar social 
interaktion (Velasques & LaRose, 2015). Men det saknas djupgående forskning kring 
innehållstypernas (text/länk, bild och video) olika påverkan och framförallt hur de står 
gentemot varandra (Singh, Jain & Kankhalli, 2011).  
 
I det här kapitlet finns den samlade tidigare forskning som av författarna till den här studien 
ansetts falla närmast denna studie och som kan bredda kunskapen kring dess frågeställningar.  
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3.3.1 Faktorer som påverkar ett inläggs popularitet 
Studien ”Factors influencing popularity of branded content in Facebook fan pages” av bland 
annat Ferran Sabate tar fasta på just vilka inläggstyper som får mest engagemang på 
Facebook. De har kopplat sin studie till den spanska reseindustrin där de studerat spanska 
resebolag eftersom dessa är en av tio sektorer som genererar flest internet-annonser (Sabate et 
al. 2014). De menar att företag som väljer att sätta upp en marknadsföringsstrategi på bland 
annat Facebook måste ta konsumenternas beteenden i beaktande, för att lyckas få dem att 
dela och interagera med företagets budskap (Sabate et al. 2014). Det finns inget recept som 
företag kan applicera för att lyckas med sin innehållsmarknadsföring men de menar att bilder 
och video generellt får mer gilla-markeringar, samtidigt som i synnerhet bilder, kopplat till 
tidpunkt har större chans att få kommentarer (Sabate et al. 2014). Sabate och hans 
medförfattare lägger en stor vikt vid att tidpunkten för inlägget har en stor påverkan på hur 
inlägget tas emot, de hittar även stöd för sin hypotes genom Erika J. Brooks som genom sin 
studie för Vitrue ”The Anatomy of a Facebook Post” kommit fram till att bilder får generellt 
22 % mer engagemang än videoinlägg och 54 % mer engagemang än textinlägg medan 
videoinlägg får 27 % mer engagemang än textinlägg (Brooks, 2010). Att bilder har en större 
effekt än video menar Sabate och de andra medförfattarna, kan bero på att det är lättare att ta 
till sig bilder än video eftersom konsumenten snabbare kan interagera med inlägget än om 
denne behöver se igenom ett videoklipp (Sabate et al. 2014). Vidare menar Brooks att företag 
gör bäst i att publicera inlägg på morgonen eller alternativt på eftermiddagen (Brooks, 2010), 
även veckodagar spelar stor roll för påverkan av engagemang enligt Sabate och hans 
medförfattare (Sabate et al. 2014).  

3.3.2 Hur man mäter social media 
Det är viktigt för företag att kunna analysera och hantera resultat från sociala medier men 
eftersom sociala medier skiljer sig från andra medier på det sättet att dessa kan ses som 
dynamiska, sammankopplade och interaktiva organismer som ligger bortom organisationens 
kontroll så går det inte att utgå från andra mediers mätningar när man tar fram resultat (Peters 
et al. 2013). I grund och botten handlar det om att förstå att till skillnad från traditionella 
medier där sändaren skickar ett budskap till mottagaren utan möjlighet till 
tvåvägskommunikation så öppnar de sociala medierna upp för en mer jämställd dialog och att 
man som organisation måste lära sig värdera den kommunikationen. Organisationen byter 
således skifte från att kontrollera ett budskap till att istället skapa inflytande (Peters et al. 
2013). I studien ”Social media metrics” av bland annat Kay Peters, tar författarna fram nio 
grundläggande riktlinjer för hur man ska mäta sociala medier. Bland annat diskuteras just den 
stora förändringen från kontrollerad kommunikation till inflytelserik kommunikation. 
Riktlinjerna tar även fasta på element som påverkar mottagandet av innehåll som publiceras 
så som motiv och att dessa styr utgången av hur ett inlägg tas emot av en organisations 
följare. Med motiv menas grundläggande målsättningar och önskad påverkanseffekt (Peters 
et al. 2013). Även innehållets betydelse är viktigt och de belyser precis som Sabate och hans 
medförfattare att olika typer av innehåll får olika mycket interaktioner (gilla-markeringar, 
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delningar och kommentarer) och att detta bland annat beror på innehållets livlighet, inbjudan 
till interaktioner och budskap (Peters et al. 2013). Peters lyfter även fram Berger och 
Milkman (2012) som utreder vad som gör ett inlägg viralt och där de kommit fram till att 
saker som påverkar är: inlägg som berör våra känslor och då främst aggression, ångest och 
vördnad men även praktiska instruktioner och överraskande moment är sådant som kan göra 
inlägg virala (Peters et al. 2013). Generellt sett när det kommer till innehåll så menar Peters 
att man bör mäta innehållets kvalité, vilka känslor det anspelar på och inläggets volym för att 
se vilken effekt ett inlägg har (Peters et al. 2013).  
 
Vidare när man mäter social media bör man ta hänsyn till det sociala nätverkets struktur, det 
vill säga hur stort nätverket är, vilka som ingår i nätverket, hur man distribuerar information i 
nätverket och vilka segment som finns representerade i nätverket (Peters et al. 2013). 
 
Ytterligare en parameter som Peters med sina medförfattare lyfter fram är deltagarnas sociala 
roller och hur dessa är kopplade till deras interaktioner på sociala medier. Bland annat 
diskuteras huruvida ens sociala roll är given eller ständigt förändringsbar. Författarna menar 
att rollen är ständigt påverkbar av aktörerna i ett socialt nätverk och i synnerhet genom att 
man observerar och kopierar varandras interaktioner (Peters et al. 2013).  

3.3.3 Vad fungerar på Facebook? 
Emerald Group publicerade 2012 en rapport “Yet another article about Facebook” om vad 
som fungerar och inte fungerar på Facebook. I rapporten talar man om vikten av att hitta de 
dedikerade kunderna och identifiera vad som får dem engagerande för det egna varumärket 
(Emerald, 2012). Vidare diskuteras hur viktigt det är att förstå att en viktig aspekt som 
engagerar människor är känslor med betoning på nyfikenhet. Vidare talar de precis som 
Peters (2013) om det sociala nätverkets medlemmars roller och då i synnerhet inflytelserika 
personer (så kallade influencers) och vilken effekt dessa har för att skapa engagemang. Det 
har enligt studien visat sig att användandet av influencers många gånger varit mer effektiv än 
riktad reklam på till exempel Google (Emerald, 2012). 

3.4 Nyckelbegrepp 
För att studiens syfte, mening och resultat ska vara fattbar för samtliga så är det en 
nödvändighet att vissa begrepp görs tydliga.  

3.4.1 Engagemang  
Ett utav dessa begrepp är ”engagemang”, som är ett centralt begrepp i denna studie. Med 
”engagemang” menas det som får människor att agera och interagera. Ett exempel är vilket 
inläggsformat som oftast får mottagarna att interagera. 
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3.4.2 Mottagare 
Ett annat begrepp som behövs göras tydligt är ”mottagare”. Med mottagare menas de som har 
läst, lyssnat och tittat på de inlägg som undersökts. Ett exempel är de som har gillat, delat 
eller kommenterat inläggen i fråga.  

3.4.3 Sociala medier 
Till skillnad från traditionell media (gammelmedia) så som TV och Radio så erbjuder sociala 
medier möjligheten till tvåvägskommunikation direkt i mediet i realtid. Informationen i 
sociala medier kan personifieras och anpassas till varje individ något traditionell media 
saknar möjlighet att göra (Golbeck, 2013). Sociala media i den publika sektorn kan användas 
för att uttrycka sig själv både i politiska och personliga åsikter, förväntningarna och 
möjligheterna att andra ska kunna interagera kan variera men det är oftast upp till sändaren 
att bestämma vilken typ av kommunikation hen tillåter (Golbeck, 2013). 
 
Företag kan på många sätt använda social medier på samma sätt som privatpersoner där de 
kan bestämma vilken typ av kommunikation som ska tillåtas men de sociala medierna kan 
även användas för att påverka eller marknadsföra (Golbeck, 2013). 

3.4.4 Sociala interaktioner (Gilla, Dela och kommentera) och följa någon 
på Facebook 
I den här studien har gilla, dela och kommentera kategoriserats som interaktioner på inlägg 
och kampanjer på Facebook. Här följer en förklaring för varje begrepp.  

3.4.5 Gilla 
Enligt Facebook själva så innebär att ”Gilla” någonting att användaren förmedlar att hen 
anser innehållet är intressant men utan att kommentera det. Andra kan se att användaren gillat 
ett inlägg och då dra slutsatsen att användaren anser att innehållet är intressant (Facebook, 
2015-2). Över 2 miljarder “gillningar” görs varje dag på Facebook (Gerlitz & Helmond, 
2013). 
 

3.4.6 Dela 
Att dela information och inlägg på Facebook kräver att användaren gör ett litet större 
ställningstagande. Genom att dela ett inlägg på sin egen sida så blir inlägget synligt för alla 
ens kontakter (vänner) om inte användaren väljer att dela inlägget i en grupp eller på en sida 
som användaren är administratör på. I både dessa fall så kan de övriga deltagarna eller 
följarna ta del utav det delade inlägget (Facebook, 2015-3). 
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3.4.7 Kommentera  
Att kommentera ett inlägg kräver att användaren aktivt väljer att skriva i kommentarsfältet. 
Kommentaren blir då synlig för alla som har möjlighet att läsa inlägget. En kommentar är en 
relativt stor interaktion till skillnad från både gilla och dela som kan göras utan att 
användaren måste skriva något med egna ord (Facebook, 2015-4). 

3.4.8 Följa 
Att följa någon innebär att användaren får ta del utav personen eller företagets inlägg i sitt 
eget nyhetsflöde. Användare följer automatiskt de som är ens vänner på Facebook. Att välja 
att följa någon kräver bara ett klick med musen vid ett besök hos profilen eller företagets 
Facebooksida (Facebook, 2015-5).  

3.4.9 Socialt kapital på Facebook 
Med socialt kapital menas det antal personer och kontakter en användare på Facebook har. 
Det vill säga ju fler vänner och följare en användare har ju större socialt kapital har denne. 
Facebook och sociala medier i största allmänhet tillåter användare att ha både nära vänner 
och ytliga bekanta i sitt nätverk, på så sätt kan det vara svårt att mäta effekten av en 
användares sociala kapital i förhållande till relationerna denne har med dessa. En traditionell 
syn på socialt kapital handlar om att nära band genererar emotionellt inflytande medan ytliga 
band inte gör det. Så behöver det inte nödvändigtvis vara längre då sociala medier låter 
människor hitta nya vägar att påverka ens kontakter i olika kontexter och tillvägagångssätt 
(Utz & Muscanell, 2015).   

3.4.10 Influencers 
Influencers kallas de användare som har ett stort socialt kapital och med det kan nå ut till 
många i sin omgivning. En person som har 1000 vänner på Facebook har möjligheten att nå 
ut till betydligt fler än en person som bara har 100 vänner. För företag kan det vara väldigt 
viktigt att ha starka influencers som interagerar med deras inlägg på sociala medier av den 
anledningen. (Golbeck, 2013). 

3.5 Analytiska verktyg 
I det här kapitlet redovisas de analytiska verktyg som använts i den här studien. De analytiska 
verktygen tar sin grund i Golbecks ”Analyzing the web” (2013). Bland annat diskuteras de 
mätningsmetoder som använts för att säkerställa ett stabilt och trovärdigt resultat. Golbeck 
lyfter bland annat upp sex stycken mätbara instrument som går att använda för att mäta 
interaktioner i sociala kampanjer (Golbeck, 2013). 
 



 

 

	  
Konsten	  att	  kommunicera	  på	  Facebook	  |	  Linn	  Lundberg	  &	  Johan	  Wikström	  

	  
	   	  

17 

3.5.1 Analys av den sociala webben 
I ett socialt nätverk kallas varje deltagare för en node eller vertex och relationen dem emellan 
för länk och i ett socialt nätverk är ofta varje nod länkad med många andra och bildar sin 
egen kedja av relationer. Genom att förstå strukturen av den sociala webben går det att 
analysera hur dessa relationer påverkar varandra, inte bara i form av antal relationer utan även 
i de olika relationernas ställning till varandra (Golbeck, 2013).  

3.5.2 Användning av measuring sucess-verktygen 
De sex mätbara instrumenten som Golbeck lyfter fram i sin bok Analyzing the web benämns 
som measuring sucess-verktygen och lyfter inte bara upp möjligheten att mäta interaktioner 
utan kan även ge indikationer på huruvida en kampanj eller ett inlägg kan ses som 
framgångsrikt (Golbeck, 2013). De sex mätbara instrumenten är följande: 
 
Antal följare – Det vill säga det antal som följer, gillar eller fans beroende på vilket socialt 
medium som diskuteras. (Golbeck, 2013). På Facebook kallas dessa för följare. (Facebook, 
2015-5). 
 
Sociala delningar – Det vill säga att inlägg eller kampanjer delas både av följare men även av 
andra användare på sociala kanaler (Golbeck, 2013).   
 
Engagemangsgrad – Det vill säga den grad av engagemang som ett företags följare har i 
förhållande till antal som följer. Exempelvis så kan ett företag med 1000 följare ha lika 
många interaktioner som ett företag som har 100,000 följare. På så sätt är det företag med 
färre följare mer framgångsrikt i förhållande till engagemangsgrad (Golbeck, 2013). 
 
Interaktion – Det vill säga hur följarna interagerar med företaget på den sociala kanalen. Det 
handlar om någon slags form av kommunikation så som att kommentera, dela eller gilla ett 
inlägg eller en kampanj (Golbeck, 2013). 
 
Refererande till extern hemsida – Det vill säga att syftet är att konvertera följarnas 
interaktioner till att besöka företagets hemsida, kampanjsida eller annan webbsida utanför det 
sociala mediet. För att mäta sådana resultat används exempelvis analytiska verktyg så som 
Google Analytics (Golbeck, 2013). 
 
Inflytande – Det vill säga hur viktig var och en av följarna är. En del av följarna har ett 
betydligt större socialt kapital än andra och betydelsen av att en sådan följare interagerar med 
företagets inlägg och kampanjer får en betydligt högre effekt än om en följare med lite socialt 
kapital skulle göra samma interaktion (Golbeck, 2013). 
 
I den här studien har två av dessa sex verktyg använts, det vill säga Sociala delningar och 
Interaktioner.  Sociala delningar har i den här studien bakats in i det som benämns som 
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interaktioner eftersom en delning på Facebook kräver att deltagaren interagerar med inlägget 
eller kampanjen.  
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4 Metod 
I det här kapitlet redovisas den metod som valts för studien. Här beskrivs tillvägagångssättet 
för studiens genomförande och reliabilitet och validitet. Senare redovisas litteratursökningen 
och källkritiken samt olika metodproblem som uppdagats under arbetets gång.  

4.1 Forskningsdesign och metodbeskrivning 
För att mäta och få fram det resultat som besvarar den här studiens frågeställningar har 
kvantitativ innehållsanalys valts som metod. Metoden valdes därför att syftet med studien har 
varit att mäta vilket inlägg- och budskapsformat som genererar mest engagemang på 
Facebook. Dessa frågeställningar har brutits ner till variabler som genom insamlad data gått 
att mäta för att få fram ett resultat. Analysenheterna som undersökts, det vill säga de inlägg 
som studerats har sin teoretiska förankring genom den tidigare forskning som presenterades i 
föregående kapitel och med det angivits med god validitet. Författarna till den här studien 
gjorde dock en utvärdering om att Facebook ändrat sina publiceringsverktyg sedan den 
tidigare forskningen och med det krävdes justeringar i kategoriseringen av analysenheterna, 
vilket presenteras längre fram i det här kapitlet.  
 
Variablerna som beskriver analysenheterna har delats in efter de olika inlägg och 
budskapsformat som undersökts. Variabelvärdena har sedan gett de indikationer som 
presenteras i kapitel fem. Vidare så har studiens reliabilitet säkerställts genom att 
undersökningen genomgått ett så kallat reliabilitetstest som presenteras längre fram i det här 
kapitlet.  

4.2 Kvantitativ innehållsanalys 
För att ta reda på vilka inlägg (format och innehåll) som genererar mest interaktioner på 
Facebook valdes kvantitativ innehållsanalys som metodval eftersom denna metod passar väl 
denna studie då den fokuserar på mätbara parametrar kopplade till inläggen. Med kvantitativ 
innehållsanalys behöver studien ta hänsyn till att undersökningen ska baseras på likvärdiga 
och därmed jämförbara uppgifter i sådan mängd att dessa uppgifter kan analyseras med 
siffror. (Esaiasson et al. 2012). I denna studie handlar det om att mäta mängden interaktioner, 
det vill säga antal gilla-markeringar, delningar eller kommentarer varje inlägg sett till tre 
olika format (text/länkning, bild och video) fått. Dessutom mäts innehållstypen i förhållande 
till interaktioner, det vill säga vilket utav inläggstyperna personligt/informativt inlägg och 
reklambaserade/uppmanande inlägg som fått mest interaktioner. Tidsperioden är begränsad 
till de 40 senaste inläggen inom varje kategori från den 30:e november 2015. Genom att mäta 
dessa olika värden kan studien påvisa vilken inläggstyp som får mest interaktioner och vilket 
budskap som påverkar resultatet mest.  
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Studien har utgått från det teoretiska ramverk som redovisas i kapitel tre och där tidigare 
forskning tydligt påpekar olika faktorer som påverkar människors interaktionsgrad på sociala 
medier. Det går inte att utesluta egna objektiva bedömningar i tolkningen som påverkas av 
tidigare kunskap och personliga erfarenheter från författarna. Ett viktigt förhållningssätt som 
studien tagit hänsyn till är att vara medvetna om de tolkningar som författarna gjort och att 
hela tiden ha en kritisk inställning till hur dessa tolkat. (Holme & Solvang, 2012). En 
kvantitativ studie kräver allt som oftast att de olika variablerna för hur något ska 
kategoriseras först måste tolkas av forskaren, det vill säga författarna i den här studien. 
(Esaiasson et al. 2012). 
 
Eftersom studien syftar till att mäta hur ofta, hur frekvent och hur stort utrymme en variabel 
eller kategori får så passar kvantitativ innehållsanalys studien bra. (Esaiasson et al. 2012). 

4.3 Urval 
Valet av Facebook som undersökningskanal baserades sig i att kanalen användes av mer än 
60 % av Sveriges befolkning och därmed är den största kanalen i Sverige (Findahl, 2014). 
Detta faktum gjorde att kanalen passade studien eftersom mediet användes av mer än hälften 
av Sveriges befolkning och därmed representerade en större populations beteende på den 
sociala kanalen. 
 
Tillika så erbjuder Facebook en möjlighet att skapa en företagssida för organisationer där de 
har möjlighet att marknadsföra sina varor och tjänster vilket även det var till gagn och 
passande för undersökningen (Facebook, 2015-1). Den tredje aspekten som spelade in i valet 
av social kanal var det faktumet att Facebook tillhandahåller med mätbara indikatorer genom 
sina funktioner, gilla, dela och kommentera (Facebook, 2015-9). Det går alltså enkelt att 
studera, ta del av och räkna antalet gillamarkeringar, delamarkeringar och kommentarer. 
  
Till sist så har Facebook även vuxit och blivit en axiom kanal för de flesta företag att verka 
och marknadsföra sig på. Eftersom att inte verka på Facebook är likvärdigt med att inte 
existera i ”Gula Sidorna” på 80-talet (Stakston, 2010). 
 
Gällande inläggsformat gjordes urvalet baserat på tidigare studier där text, bild och 
videoinlägg jämförts gentemot varandra men eftersom utvecklingen av Facebooks 
publiceringsverktyg förändrats under de senaste fem åren så valde författarna att göra vissa 
justeringar. Istället för att mäta inlägg med enbart text, bild eller video så valdes den tekniska 
metodiken för inläggsposter som skiljenämnare mellan de olika inläggsformaten. Facebook 
erbjuder bland annat dessa tre sätt att posta inlägg, det första sättet är textbaserat där 
användaren skriver en text som publiceras (Facebook, 2015-6). Texten kan innehålla en länk 
och Facebook lägger då automatiskt till bild eller video-stillbild till det här inläggsformatet 
som användaren personligen måste välja bort om det inte ska synas (Facebook, 2015-7). I den 
här studien har sådana inlägg klassificerats som text/länkinlägg.  
 



 

 

	  
Konsten	  att	  kommunicera	  på	  Facebook	  |	  Linn	  Lundberg	  &	  Johan	  Wikström	  

	  
	   	  

21 

Det andra sättet Facebook tillåter sina användare att posta inlägg är genom att låta dem ladda 
upp en bild. Detta kräver att användaren själv väljer den bild som ska synas i inlägget 
(Facebook, 2015-8). Dessa inlägg har i den här studien klassificerats som bildinlägg. 
 
Det tredje inläggsformatet som Facebook erbjuder är möjligheten för användaren att ladda 
upp en video till sitt inlägg. Dessa inlägg kräver att användaren själv väljer den videofil som 
ska laddas upp till Facebook och är således inte en länk till extern video-kanal så som 
exempelvis Youtube (Facebook, 2015-8). I den här studien har sådana inlägg klassificerats 
som videoinlägg.  
 
Personliga/informativa inläggsbudskap har i denna studie tolkats som inlägg som direkt talar 
personligen till mottagaren, mottagargruppen eller berättar något personligt om sändaren. Till 
dessa typer av inlägg tillhör informativa inlägg då dessa inlägg oftast antingen talar direkt till 
mottagaren, mottagargruppen eller berättar något informativt om sändaren.  
 
Reklambaserade/uppmanande inläggsbudskap har i denna studie tolkats som inlägg som 
direkt marknadsför produkter, tjänster eller uppmanar till handling av mottagaren eller 
mottagargruppen.  
 
I studien så undersöktes alla de tre organisationernas 40 senaste inlägg efter den 30 november 
2015, sammanlagt undersöktes 600 Facebookinlägg. Vardera post undersöktes och kodades 
efter studiens kodschema för att i ett senare skede ha möjlighet att mätas ur de indelningar 
studiens författare utformat. 
 
Det valda antalet inlägg per organisation i studien hade sin grund i det faktumet att 
undersökningen inte skulle bli för omfattande och i värsta fall okontrollerbar, dessutom var 
studiens tidsomfattning begränsad och för att med säkerhet hinna med undersökningen valdes 
det utsedda antalet ut. 
  
I och med att undersökningens datum låg nära december månad 2015 så gjordes valet av att 
inlägg under december 2015 inte skulle ingå i studien. Det för att mottagarna inte hade haft 
lika stor möjlighet att hinna gilla, dela och kommentera inläggen som dessförinnan och 
därmed hade resultatet möjligen kunnat bli felaktigt. 

4.4 Operationalisering 
Det som ligger till grund för den här studien och för att undersökningen skulle kunna 
genomföras har utgångspunkten hela tiden legat vid det teoretiska ramverk och den tidigare 
forskning som presenterats i föregående kapitel. Men teorin och den tidigare forskningen kan 
inte direkt prövas gentemot ett kvantitativt upplägg utan måste preciseras i möjligaste mån 
för att bli så tydlig som möjlig. Detta görs genom att operationalisera frågeställningarna till 
mindre frågor som ställs mot undersökningen och det material som valts att undersökas i den 
här studien. Det viktiga är att frågorna ligger så nära det studien är ämnad att undersöka 
samtidigt som det inte finns utrymme för feltolkningar av de som läser studien. Det handlar 
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om att ha ett så litet avstånd som mellan teorin och empirin och med så tydliga 
frågeformuleringar som det möjligtvis går (Holme & Solvang, 2012). I den här studien har 
det handlat om att bryta ner frågorna i mätbara variabler som sedan kan redovisas i siffror för 
att visa på hur ofta och hur stort utrymme variablerna får i studiens resultat.  

4.4.1 Operationaliseringen av frågeställningarna 
Genom att definiera vad som uttrycker variablerna i studiens frågeställningar har själva 
studiens omfattning och struktur kunnat ta form. Det vill säga att frågeställningar 
förtydligades så att de skulle anpassas efter studien. Med utgångspunkt från tolkningsreglerna 
och operationaliseringen har frågeställningarna tagits fram och bearbetas så att de så tydligt 
som möjligt kan avläsas av läsaren. 

4.5 Litteratursökning 
Inledningsvis så undersöktes litteratur från tidigare kurser, litteratur som var betydelsefull för 
studiens syfte. Tillsammans med tidigare kurslitteratur gjordes en sökning efter för den här 
studien ny litteratur. Följande kompletterades litteraturen med en sökning efter vetenskapliga 
artiklar med hjälp av Mittuniversitetets sökverktyg PRIMO. Vidare kompletteras det med 
ytterligare vetenskapliga artiklar som hämtades genom tidigare forsknings källhänvisningar. 
Allt detta för att för att få en stadig grund i teorin och för att få en genomgripande kunskap 
om ämnet och tidigare forskning. 
 

4.6 Tillvägagångssätt 
Nästföljande steg i processen var att hitta de organisationer som skulle ingå i studien. 
Villkoren för undersökningsobjekten var att de skulle vara de tre största resebolagen inom 
resebranschen i Sverige. För att erhålla och finna lämpligt material för studiens syfte utfördes 
en sökning på organisationer på allabolag.se. Allabolag.se är en webbplats som förser brukare 
med information om svenska företags exempelvis årsomsättning, geografiska läge och antalet 
anställda (allabolag, 2015-1). 
 
Insamlingen av material gav ett resultat på tre stycken kvalificerade företag, Apollo Travel 
Group, Thomas Cook Northern europé Aktiebolag (Ving) och Fritidsresor AB (allabolag, 
2015-2). Därefter kontrollerades det så att de behöriga organisationerna erhöll en företagssida 
på Facebook. Denna kvalifikation var grundläggande för att få möjlighet att ingå i studien 
eftersom det sociala mediet Facebook var en central faktor i denna undersökning. 
  
När undersökningsobjekten stod klara inleddes arbetet med att komponera kodinstruktioner, 
kodschema och tolkningsregler. I detta läge fastslogs även det faktum att studien innefattade 
de 40 senaste inläggen inom varje kategori (text/länk, bild, video, personligt/informativt och 
reklambaserat/uppmanande), det på grund av att inte studien skulle bli för omfattade i och 
med en begränsad tillgång med tid. Schemat innefattade elva stycken frågor som var lämpliga 
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för studiens syfte och som företrädde de olika variablerna. Kodinstruktionerna och schemat 
var okomplicerat uppbyggda och en viktig del i konstruktionen var att variablerna fullständigt 
skilde sig åt, vilket är en betydelsefull detalj i ett väl fungerat kodschema (Esaiasson et al. 
2012). 
  
Kodningen innefattade sammanlagt 600 stycken inlägg från de tre inkluderade 
organisationernas företagssidor på Facebook. För att skapa reliabilitet i studien så 
genomfördes kodningen vid två tillfällen och med samma material men med växlande 
undersökningsperson vid de olika tillfällena. För att frambringa möjligheten till överläggning 
vid frågetecken under undersökningen så satt bägge personer med under kodningen. 
  
Därefter lades materialet från kodningen in i Excel för att enklare kunna läsa ut ett resultat. 
Slutligen efter att resultatet, alltså uträkningen av varje organisations och kategoris antal 
gillamarkeringar, delningar och kommentarer stod klart skapades stapeldiagram och 
cirkeldiagram, det för att läsaren lättare skulle få en förståelse och överblick av resultatet. 

4.7 Tolkningsregler 
För att genomföra en kvantitativ innehållsanalys måste det finnas tolkningsregler för hur 
innehållet i texter och bilder ska klassificeras. Det som krävs av en vetenskaplig 
undersökning är att variabelvärdena hos var och en av variablerna ska vara klart och entydigt 
definierade och på så sätt enkla att urskilja ifrån varandra och ha ett egenmåttligt värde 
utifrån undersökningen. Det får endast finnas ett variabelvärde för varje analysenhet och 
varje analysenhet måste ges en kod för att kunna urskiljas. På så sätt kan även otydliga 
analysenheter som går åt flera håll bestämmas och tolkas in i en bestämd variabel. För att 
tolka och bestämma en variabel som innehåller spår av andra variabler tillfaller den så kallade 
”huvudandelsprincipen” som går ut på att tolkningen bygger på vilken variabel som får mest 
utrymme. Alternativet skulle kunna vara att svårkodade analysenheter som går mot flera 
variabler kan delas upp i flera olika variabler. (Esaiasson et al. 2012). Den här studien har 
förhållit sig till den förstnämnda ”huvudandelsprincipen” i svårkodade fall. När det gäller 
själva klassificeringen av variablerna har studien utgått från sin teoretiska förankring där 
klassificeringen av typer av inläggsformat gjordes till tre olika variabler. Vidare 
klassificerades innehållet i varje inlägg till ytterligare två olika variabler.  

4.8 Validitet 
Ett problem som alltid uppstår och som är oundvikligt i en vetenskaplig rapport är validiteten 
inom ramen för rapporten. Eftersom en vetenskaplig rapport måste förhålla sig både till 
teoretisk och operativt språk. Det teoretiska språket återfinns i frågorna och problemen 
medan själva undersökningen och empirin utgår från ett operativt språk. Med det kommer ett 
”översättningsproblem” vilket ifrågasätter om studien verkligen undersöker det den på den 
teoretiska nivån vill undersöka? (Esaiasson et al. 2012). Det är även viktigt att studien har en 
frånvaro av systematiska fel. Dessa två begrepp kallas för begreppsvalidetet och i 
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kombination med god reliabilitet som innebär att studien har en frånvaro av slumpmässiga 
och osystematiska fel, uppnår studien en god resultatvaliditet. (Esaiasson et al. 2012). 
 
I den här studien har författarna utgått från tidigare forskning och förankrat den väl i sina 
frågeställningar. Med hjälp av ett kodschema där distinkta mätbara variabler framgår har 
studien kunna bygga upp en begreppsvaliditet där författarna utifrån bästa förmåga ställt sina 
frågeställningar ur ett operationellt perspektiv. För att uppnå god reliabilitet har studiens 
undersökning kontrolleras två gånger av författarna för att säkerställa ett korrekt resultat, 
detta resultat presenteras sedan i överskådliga diagram och grafer som visar på att studiens 
frågeställningar besvaras. 

4.8.1 Brister i validiteten 
Det är dock viktigt att upplysa om att undersökningen inte kan ses som en generaliserande 
undersökning som gäller alla organisationers förmåga att kommunicera och få interaktioner 
på Facebook, då dessa kan anses som större och mer relevant population än endast de tre 
organisationer som undersökts. Även validiteten i den för den här studiens utvalda tidsperiod 
skulle kunna få ett annat utfall om en annan period valts. Exempelvis skulle samma studie 
kunna göras under en annan tidsperiod och då få en annan volym av inlägg och typ av 
inläggsformat eller budskap. Den här studien ger endast en fingervisning om hur det skulle 
kunna se ut och med det indikationer på vilka typer av inläggsformat och vilka typer av 
budskap som genererar mest interaktioner på Facebook (Esaiasson et al. 2012). 

4.9 Reliabilitet 
För att en kvantitativ innehållsanalys ska kunna presentera någon form av reliabilitet så är det 
i stort sett praxis att studien genomgår någon eller några reliabilitetstest. Med reliabilitetstest 
menas att forskaren efter någon tid genomför samma undersökning en gång till för att 
fastställa att resultatet håller en god kvalitet och trovärdighet. Det kan handla om att göra om 
en del av undersökningen igen eller att hela undersökningen görs om på nytt. Allra helst av 
någon annan utomstående person. (Esaiasson et al. 2012). I den här studien har ett 
reliabilitetstest genomförts för att säkerställa både kvalitén och trovärdigheten, testet har 
inneburit att författarna gjort om hela undersökningen på exakt samma sätt som den 
genomfördes första gången. Detta för att säkerställa att resultaten blev desamma båda 
gångerna vilket det blev. Detta reliabilitetstest utesluter således slumpmässiga och 
osystematiska fel och stärker då bilden av att studien har en god resultatvaliditet.  

4.10 Källkritik 
Primärt har vetenskapliga artiklar använts för den här studien men då det har varit svårt att 
hitta tidigare forskning har även studier som anses som icke vetenskapliga använts som grund 
för den här studien. Utifrån den tidigare forskningen och de vetenskapliga artiklar som 
använts har det varit möjligt att hitta både litteratur och andra undersökningar som då har 
införskaffats. Det har även använts en del kurslitteratur som av författarna till den här studien 
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ansetts pålitlig, korrekt och relevant. För att säkerställa att artiklar har varit vetenskapliga så 
har Mittuniversitetets biblioteks sökverktyg PRIMO använts. I sökverktyget har endast 
artiklar som är ”Peer-reviewd” tagits fram. En del information har hämtats från Facebooks 
egen hemsida facebook.com och andra webbsidor. 

4.11 Metodproblem 
Det ena metodproblemet som uppstod med denna studie grundade sig i tolkningsproblem av 
analysenheterna. I undersökningen var det vissa gånger mer komplicerat att kategorisera 
särskilda inlägg. Det eftersom särskiljningarna inte alltid var uppenbara, exempelvis kunde 
det som författarna till studien klassificerat som reklambaserade/uppmanande inlägg ibland 
tendera åt att vara informativa eller personliga.  
 
Ett annat metodproblem som studiens författare stötte på var osäkerheten kring om 
analysenheterna var så kallade sponsrade inlägg eller inte. Med sponsrade inlägg menas 
inlägg som marknadsförts med betald annonsering av företagen på Facebooks egna 
annonseringskanaler.  
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5 Resultat 
I undersökningen ingick sammanlagt 600 inlägg från tre organisationer inom resebranschen, 
det vill säga 200 inlägg per organisation. De inläggen som inkluderades i studien var de 40 
senaste inläggen inom varje kategori hos vardera organisation från den 30 november 2015. 
Som tidigare beskrivits så undersöktes de berörda inläggens antal gillamarkeringar, delningar 
och kommentarer. Det för att kunna besvara studiens frågeställningar och forska i vilket eller 
vilka format och vilken typ av budskapsinnehåll som genererar mest engagemang hos 
mottagarna på Facebook. 
 
I denna resultatdel kommer det till en början att presenteras resultat från vardera kategori 
(text/länk, bild, video, personligt/informativt och reklambaserat/uppmanande) inom varje 
inkluderad organisation och därefter ett samlat resultat för organisationen. Den sistnämnda 
delen kommer att redovisas på två vis, dels genom ett stapeldiagram där antalet markeringar, 
delningar och kommentarer visas och dels genom ett cirkeldiagram där hur stor del 
interaktion varje kategori tilldelats i procent.  
 
Senare kommer det sammanlagda resultatet från alla de inkluderade organisationerna 
redovisas, detta på samma vis som den föregående förklarade delen. Alla de hittills nämnda 
resultatdelarna redovisas genom diagram och en förklarande text. 
 
Efter detta sammanfattas resultatet från alla inläggen med ett längre textstycke och slutligen 
presenteras de externa omständigheterna. 
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5.1 Organisation 1  
 

 
Figur 1: Redovisar resultatet av antalet gillamarkeringar, delningar och kommentarer från 
studiens första organisations 40 stycken text/länkinlägg. 
 
Genom 40 stycken text/länkinlägg fick “organisation 1” 32 028 stycken gillamarkeringar, 786 
stycken delningar och 978 kommentarer. Siffrorna visar på att större delen av interaktionen 
genomfördes genom att gilla inläggen. 
 
 

 
Figur 2: Redovisar resultatet av antalet gillamarkeringar, delningar och kommentarer från 
studiens första organisations 40 stycken bildinlägg. 
 
Genom 40 stycken bildinlägg fick “organisation 1” 56 447 stycken gillamarkeringar, 915 
stycken delningar och 1278 kommentarer. Resultatet för detta diagram visar främst en tydlig 
ökning i antalet gillamarkeringar jämförelsevis med text/länkinläggen men likaså antalet 
delningar och kommentarer. 
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Figur 3: Redovisar resultatet av antalet gillamarkeringar, delningar och kommentarer från 
studiens första organisations 40 stycken videoinlägg. 
 
Genom 40 stycken videoinlägg fick “organisation 1” 24 965 stycken gillamarkeringar, 998 
stycken delningar och 932 kommentarer. Resultatet indikerar på att videoinläggen är de 
inläggen som delas mest av text/länkinläggen och bildinläggen men som inte är det format 
som genererar mest engagemang. 
 
 

 
Figur 4: Redovisar resultatet av antalet gillamarkeringar, delningar och kommentarer från 
studiens första organisations 40 stycken text/länk, bild och videoinlägg.  
 
 

 
Figur 5: Redovisar resultatet av antalet % gillamarkeringar, delningar och kommentarer från 
studiens första organisations 40 stycken text/länk, bild och videoinlägg. 
 
 
Resultatet från “organisation 1” s sammanlagt 120 stycken undersökta text/länk, bild och 
videoinlägg pekar på att bildinläggen är den typen av format som främst engagerar dess 
målgrupp. Med 49 % av alla gillamarkeringar, delningar och kommentarer är de bildbaserade 
inläggen mest interaktionsvänliga, därefter textinläggen (28 %) och slutligen videoinläggen 
(23 %).  
 
Sammafattningsvis är “organisation 1”s bildinlägg det format som skapar mest interaktion, 
videoinlägg det format som delas mest men som samtidigt är det minst interaktiva formatet 
på organisationens Facebooksida.  
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Figur 6: Redovisar resultatet av antalet gillamarkeringar, delningar och kommentarer från 
studiens första organisations 40 stycken inlägg med personligt/informativt innehållsbudskap. 
 
Genom 40 stycken inlägg med personligt/informativt budskapsinnehåll fick “organisation 1” 
100 621 stycken gillamarkeringar, 1946 stycken delningar och 5151 kommentarer. Resultatet 
visar även här på att de mesta av interaktionen genomfördes genom att gilla inläggen. 
 
 

 
Figur 7: Redovisar resultatet av antalet gillamarkeringar, delningar och kommentarer från 
studiens första organisations 40 stycken inlägg med reklambaserat/uppmanande 
innehållsbudskap. 
 
Genom 40 stycken inlägg med reklambaserat/uppmanande budskapsinnehåll fick 
“organisation 1” 56549 stycken gillamarkeringar, 1120 stycken delningar och 1639 
kommentarer. Resultatet indikerar att de inläggen med reklambaserat/uppmanande innehåll 
fick i det närmaste halva antalet gillamarkeringar jämfört med de inläggen med 
personligt/informativt innehåll. 
 
 

 

Gillamarkeringar	   Delningar	   Kommentarer	  
Personligt/Informativt	   100621	   1946	   5151	  

0	  
50000	  
100000	  
150000	  

Personligt/Informativt	  

Gillamarkeringar	   Delningar	   Kommentarer	  
Reklambaserat/Uppmanande	   56549	   1120	   1639	  

0	  
20000	  
40000	  
60000	  

Reklambaserat/Uppmanande	  

Personligt/Informativt	   Reklambaserat/Uppmanande	  
Antal	   107718	   59308	  

0	  
50000	  
100000	  
150000	  

Personligt/Informativt	  &	  Reklambaserat/Uppmanande	  



 

 

	  
Konsten	  att	  kommunicera	  på	  Facebook	  |	  Linn	  Lundberg	  &	  Johan	  Wikström	  

	  
	   	  

30 

Figur 8: Redovisar resultatet av antalet gillamarkeringar, delningar och kommentarer från 
studiens första organisations 40 stycken inlägg med personligt/informativt och 
reklambaserat/uppmanande innehållsbudskap. 
 

 
Figur 9: Redovisar resultatet av antalet % gillamarkeringar, delningar och kommentarer från 
studiens första organisations 40 stycken inlägg med personligt/informativt och 
reklambaserat/uppmanande innehållsbudskap. 
 
 
Resultatet från “organisation 1” s sammanlagt 80 stycken undersökta inlägg med 
personligt/informativt och reklambaserat/uppmanande budskapsinnehåll visar på att de 
personliga/informativa inläggen är de inlägg som till största del skapar interaktion bland 
organisationens mottagare. Med 64 % av alla gillamarkeringar, delningar och kommentarer är 
de personliga/informativa inläggen mest engagerande.  
 
Sammafattningsvis är “organisation 1”s personliga/informativa inlägg det innehållsbudskap 
som engagerar dess publik genom högst antal på alla parametrar. De 
reklambaserade/uppmanande (63 %) inläggen uppnår inte hälften av de 
personliga/informativa inläggens antal och kan därför hävdas vara ett mindre engagerande 
budskapsinnehåll än den tidigare nämnda innehållstypen. 
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5.2 Organisation 2 
 

 
Figur 10: Redovisar resultatet av antalet gillamarkeringar, delningar och kommentarer från 
studiens andra organisations 40 stycken text/länkinlägg. 
 
Genom 40 stycken text/länkinlägg fick “organisation 2” 25 927 stycken gillamarkeringar, 
1038 stycken delningar och 2272 kommentarer. Siffrorna visar på mindre antal 
gillamarkeringar än resultatet berörande text/länkinläggen hos “organisation 1”, dock så visar 
resultatet på en ökning hos “organisation 2” både gällande delningar och kommentarer. 
 
 

 
Figur 11: Redovisar resultatet av antalet gillamarkeringar, delningar och kommentarer från 
studiens andra organisations 40 stycken bildinlägg. 
 
Genom 40 stycken bildinlägg fick “organisation 2” 35 214 stycken gillamarkeringar, 1090 
stycken delningar och 1624 kommentarer. Resultatet för detta diagram visar en tydlig ökning 
i antalet delningar och kommentarer jämförelsevis med bildinläggen hos “organisation 1” 
men en minskning rörande antalet gillamarkeringar. 
 
 

 

Gillamarkeringar	   Delningar	   Kommentarer	  
Text	   25927	   1038	   2272	  

0	  
10000	  
20000	  
30000	  

Text/länk	  

Gillamarkeringar	   Delningar	   Kommentarer	  
Bild	   35214	   1090	   1624	  

0	  

20000	  

40000	  

Bild	  

Gillamarkeringar	   Delningar	   Kommentarer	  
Video	   17517	   860	   770	  

0	  

10000	  

20000	  

Video	  



 

 

	  
Konsten	  att	  kommunicera	  på	  Facebook	  |	  Linn	  Lundberg	  &	  Johan	  Wikström	  

	  
	   	  

32 

Figur 12: Redovisar resultatet av antalet gillamarkeringar, delningar och kommentarer från 
studiens andra organisations 40 stycken videoinlägg. 
 
Genom 40 stycken videoinlägg fick “organisation 2” 17 517 stycken gillamarkeringar, 860 
stycken delningar och 770 kommentarer. Resultatet indikerar på att videoinläggen är de 
inläggen som gillas, delas och kommenteras minst av “organisation 2”s inläggsformat. 
Jämfört med resultatet för videoinläggen hos “organisation 1” så är det en minskning hos alla 
parametrar. 
 
 

 
Figur 13: Redovisar resultatet av antalet gillamarkeringar, delningar och kommentarer från 
studiens andra organisations 40 stycken text/länk, bild och videoinlägg.  
 
 

 
Figur 14: Redovisar resultatet av antalet % gillamarkeringar, delningar och kommentarer 
från studiens andra organisations 40 stycken text/länk, bild och videoinlägg. 
 
 
Resultatet från “organisation 2” s sammanlagt 120 stycken undersökta text/länk, bild och 
videoinlägg pekar på ett liknande resultat jämfört med “organisation 1”. Formatet bild är det 
format som främst engagerar mottagarna hos “organisation 2”. Med 44 % av alla 
gillamarkeringar, delningar och kommentarer är de bildbaserade inläggen mest 
interaktionsvänliga, därefter textinläggen (34 %) och slutligen videoinläggen (22 %).  
 
Sammafattningsvis är “organisation 2”s bildinlägg det format som skapar mest interaktion 
medan text/länkinläggen det format som kommenteras mest och minst antal gilla, delningar 
och kommentarer har videoformatet. 
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Figur 15: Redovisar resultatet av antalet gillamarkeringar, delningar och kommentarer från 
studiens andra organisations 40 stycken inlägg med personligt/informativt innehållsbudskap. 
 
Genom 40 stycken inlägg med personligt/informativt budskapsinnehåll fick “organisation 2” 
40 485 stycken gillamarkeringar, 2139 stycken delningar och 2867 kommentarer. Resultatet 
visar en kraftig minskning i antalet gillamarkeringar och kommentarer jämfört med 
“organisation 1” men en ökning gällande antalet delningar. 
 
 

 
Figur 16: Redovisar resultatet av antalet gillamarkeringar, delningar och kommentarer från 
studiens andra organisations 40 stycken inlägg med reklambaserat/uppmanande 
innehållsbudskap. 
 
Genom 40 stycken inlägg med reklambaserat/uppmanande budskapsinnehåll fick 
“organisation 2” 30 145 stycken gillamarkeringar, 821 stycken delningar och 1406 
kommentarer. Resultatet indikerar även här en kraftig minskning rörande antalet 
gillamarkeringar jämfört med “organisation 1”. Även en minskning gällande antalet delningar 
och kommentarer förekommer men inte i samma omfattning.  
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Figur 17: Redovisar resultatet av antalet gillamarkeringar, delningar och kommentarer från 
studiens andra organisations 40 stycken inlägg med personligt/informativt och 
reklambaserat/uppmanande innehållsbudskap. 
 
 

 
Figur 18: Redovisar resultatet av antalet % gillamarkeringar, delningar och kommentarer 
från studiens andra organisations 40 stycken inlägg med personligt/informativt och 
reklambaserat/uppmanande innehållsbudskap. 
 
 
Resultatet från “organisation 2” s sammanlagt 80 stycken undersökta inlägg med 
personligt/informativt och reklambaserat/uppmanande budskapsinnehåll visar på att de 
personliga/informativa inläggen även här är de inlägg som till största del skapar interaktion 
bland organisationens mottagare. Med 58 % av alla gillamarkeringar, delningar och 
kommentarer är de personliga/informativa inläggen mest engagerande.  
 
Sammantaget så är även “organisation 2”s personliga/informativa inlägg det 
innehållsbudskap som engagerar sina mottagare genom högst antal markeringar, delningar 
och kommentarer. De reklambaserade/uppmanande får 42 % av alla markeringar, delningar 
och kommentarer och har därför ett större procentantal än “organisation 1” men fortfarande 
inte det budskapsinnehållet som mottagarna helst interagerar genom. 
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5.3 Organisation 3 
 

 
Figur 19: Redovisar resultatet av antalet gillamarkeringar, delningar och kommentarer från 
studiens tredje organisations 40 stycken text/länkinlägg. 
 
Genom 40 stycken text/länkinlägg fick “organisation 3” 64 378 stycken gillamarkeringar, 969 
stycken delningar och 1438 kommentarer. Resultatet visar på större antal gillamarkeringar än 
resultatet berörande text/länkinläggen hos “organisation 1” och “organisation 2” dock så 
pekar resultatet på att “organisation 2” är den organisation med flest delningar och 
kommentarer för text/länkinlägg. 
 
 

 
Figur 20: Redovisar resultatet av antalet gillamarkeringar, delningar och kommentarer från 
studiens tredje organisations 40 stycken bildinlägg. 
 
Genom 40 stycken bildinlägg fick “organisation 3” 30 671 stycken gillamarkeringar, 755 
stycken delningar och 1259 kommentarer. Resultatet för detta diagram visar en minskning i 
både antalet gillamarkeringar, delningar och kommentarer jämförelsevis med bildinläggen 
hos “organisation 1” och “organisation 2”. 
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Figur 21: Redovisar resultatet av antalet gillamarkeringar, delningar och kommentarer från 
studiens tredje organisations 40 stycken videoinlägg. 
 
Genom 40 stycken videoinlägg fick “organisation 3” 17 515 stycken gillamarkeringar, 377 
stycken delningar och 576 kommentarer. Resultatet indikerar på att videoinläggen är de 
inläggen som gillas, delas och kommenteras minst av “organisation 3”s inläggsformat. 
Jämfört med resultatet för videoinläggen hos “organisation 1” och “organisation 2” så är det 
en minskning hos både antalet gillamarkeringar, delningar och kommentarer. 
 
 

 
Figur 22: Redovisar resultatet av antalet gillamarkeringar, delningar och kommentarer från 
studiens tredje organisations 40 stycken text/länk, bild och videoinlägg.  
 

 
Figur 23: Redovisar resultatet av antalet % gillamarkeringar, delningar och kommentarer 
från studiens tredje organisations 40 stycken text/länk, bild och videoinlägg. 
 
 
Resultatet från “organisation 3” s sammanlagt 120 stycken undersökta text/länk, bild och 
videoinlägg pekar på ett avvikande resultat jämfört med “organisation 1” och “resultat 2”. 
Formatet text/länk är det format som främst engagerar mottagarna hos “organisation 3”, med 
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56 % av alla gillamarkeringar, delningar och kommentarer är text/länkbaserade inläggen mest 
interaktionsvänliga, därefter bildinläggen (28 %) och slutligen videoinläggen (16 %).  
 
Sammanfattningsvis är “organisation 3”s text/länkinlägg det format som skapar mest 
interaktion medan videoinläggen det format som fått minst antal gilla, delningar och 
kommentarer. 

 
Figur 24: Redovisar resultatet av antalet gillamarkeringar, delningar och kommentarer från 
studiens tredje organisations 40 stycken inlägg med personligt/informativt innehållsbudskap. 
 
Genom 40 stycken inlägg med personligt/informativt budskapsinnehåll fick “organisation 3” 
32 337 stycken gillamarkeringar, 925 stycken delningar och 2103 kommentarer. Resultatet 
visar en minskning i antalet gillamarkeringar, delningar och kommentarer jämfört med 
“organisation 1” och “organisation 2”. 
 
 

 
Figur 25: Redovisar resultatet av antalet gillamarkeringar, delningar och kommentarer från 
studiens tredje organisations 40 stycken inlägg med reklambaserat/uppmanande 
innehållsbudskap 
 
Genom 40 stycken inlägg med reklambaserat/uppmanande budskapsinnehåll fick 
“organisation 3” 33 561 stycken gillamarkeringar, 825 stycken delningar och 1250 
kommentarer. Resultatet indikerar även här en minskning gällande antalet kommentarer 
jämfört med “organisation 1” och “organisation 2”, men en ökning rörande gillamarkeringar 
och delningar jämfört med “organisation 2”. 
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Figur 26: Redovisar resultatet av antalet gillamarkeringar, delningar och kommentarer från 
studiens tredje organisations 40 stycken inlägg med personligt/informativt och 
reklambaserat/uppmanande innehållsbudskap. 
 

 
Figur 27: Redovisar resultatet av antalet % gillamarkeringar, delningar och kommentarer 
från studiens tredje organisations 40 stycken inlägg med personligt/informativt och 
reklambaserat/uppmanande innehållsbudskap. 
 
 
Antalets resultatet från “organisation 3” s sammanlagt 80 stycken undersökta inlägg med 
personligt/informativt och reklambaserat/uppmanande budskapsinnehåll visar på att de 
reklambaserat/uppmanande inläggen är de inlägg som till största del skapar interaktion bland 
organisationens mottagare. Ser man däremot till procentantalets avrundning står det klart att 
de olika innehållsbudskapen har likadant procentuellt värde med sina vardera 50 %.  
 
Sammanfattningsvis så skiljer sig “organisation 3”s resultat från de tidigare 
organisationernas. Följaktligen är det till antal sett de reklambaserade/uppmanande inläggen 
som är det innehållsbudskap som engagerar sina mottagare men ett likvärdig resultat mellan 
de reklambaserade/uppmanande och de personliga/informativa budskapen vid resultatet av 
procentantalet.  
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5.4 Alla organisationer (600 inlägg) 
 

 
Figur 28: Redovisar resultatet av antalet gillamarkeringar, delningar och kommentarer från 
studiens alla organisationers 120 stycken text/länkinlägg. 
 
Genom 120 stycken text/länkinlägg fick alla organisationer sammanlagt 122 333 stycken 
gillamarkeringar, 2793 stycken delningar och 4688 kommentarer. Resultatet visar även här på 
att det största delen av interaktionen genom mottagarna yttrade sig i gillamarkeringar. 
 
 

 
Figur 29: Redovisar resultatet av antalet gillamarkeringar, delningar och kommentarer från 
studiens alla organisationers 120 stycken bildinlägg. 
 
Genom 120 stycken bildinlägg fick alla organisationer sammanlagt 122 332 stycken 
gillamarkeringar, 2760 stycken delningar och 4161 kommentarer. Resultatet för detta 
diagram visar att bildinläggens antal gillamarkeringar skiljer sig endast med en 
gillamarkering, 33 delningar och 527 kommentarer jämfört med text/länkinläggens.  
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Figur 30: Redovisar resultatet av antalet gillamarkeringar, delningar och kommentarer från 
studiens alla organisationers 120 stycken videoinlägg. 
 
Genom 120 stycken videoinlägg fick alla organisationer sammanlagt 59 997 stycken 
gillamarkeringar, 2235 stycken delningar och 2278 kommentarer. Med närmare hälften av 
bildinläggens antal gillamarkeringar indikerar resultatet på att videoinläggen är de inläggen 
som gillas, delas och kommenteras minst på organisationernas Facebooksidor. 
 
 

 
Figur 31: Redovisar resultatet av antalet gillamarkeringar, delningar och kommentarer från 
studiens alla organisationers 360 stycken text/länk, bild och videoinlägg.  
 
 

 
Figur 32: Redovisar resultatet av antalet % gillamarkeringar, delningar och kommentarer 
från studiens alla organisationers 360 stycken text/länk, bild och videoinlägg. 
 
 
Antalets resultat från alla organisationers sammanlagt 360 stycken undersökta text/länk, bild 
och videoinlägg pekar på att text/länkformatet är det format som engagerar mottagarna mest. 
Dock så är det jämnlikt resultat med procentantalet och dess avrundning. Text/länkinläggen 
får 129 814 stycken gillamarkeringar, delningar och kommentarer och bildinläggen 129 253, 
procentuellt är resultatet 40 % lika. Videoinläggen får dock endast 20 % av alla markeringar, 
delningar och kommentarer. 
 
Sammanfattningsvis är text/länkformatet det format som till antal markeringar, delningar och 
kommentarer som engagerar mottagarna och skapar mest interaktion. 
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Figur 33: Redovisar resultatet av antalet gillamarkeringar, delningar och kommentarer från 
studiens alla organisationers 120 stycken inlägg med personligt/informativt innehållsbudskap. 
 
Genom 120 stycken inlägg med personligt/informativt budskapsinnehåll fick alla 
organisationer sammanlagt 173 443 stycken gillamarkeringar, 5010 stycken delningar och 
10121 kommentarer. Resultatet visar än en gång på att det största delen av interaktionen 
genom mottagarna yttrade sig i gillamarkeringar. 
 
 

 
Figur 34: Redovisar resultatet av antalet gillamarkeringar, delningar och kommentarer från 
studiens alla organisationers 120 stycken inlägg med reklambaserat/uppmanande 
innehållsbudskap. 
 
Genom 120 stycken inlägg med reklambaserat/uppmanande budskapsinnehåll fick alla 
organisationer sammanlagt 120 255 stycken gillamarkeringar, 2766 delningar och 4295 
kommentarer. Resultatet pekar på att de reklambaserade/uppmanande innehållsbudskapen får 
53188 stycken färre gillamarkeringar, 2244 färre delningar och 5826 färre kommentarer än de 
personliga/informativa inläggen. 
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Figur 26: Redovisar resultatet av antalet gillamarkeringar, delningar och kommentarer från 
studiens alla organisationers 240 stycken inlägg med personligt/informativt och 
reklambaserat/uppmanande innehållsbudskap. 

 
Figur 36: Redovisar resultatet av antalet % gillamarkeringar, delningar och kommentarer 
från studiens alla organisationers 240 stycken inlägg med personligt/informativt och 
reklambaserat/uppmanande innehållsbudskap. 
 
 
Resultatet från alla organisationers sammanlagt 240 stycken undersökta inlägg med 
personligt/informativt och reklambaserat/uppmanande budskapsinnehåll visar på att de 
personliga/informativa inläggen är de inlägg som till största del skapar interaktion bland 
organisationens mottagare. Med antalet på 188 574 stycken gillamarkeringar, delningar och 
kommentarer är det otvivelaktigt att det informativa/personliga budskapsinnehållet är det 
innehåll som är mest interaktionsvänligt. 
 
Sammanfattningsvis så visar resultatet på att de reklambaserade/uppmanande 
innehållsbudskapen får 53188 stycken färre gillamarkeringar, 2244 färre delningar och 5826 
färre kommentarer än de personliga/informativa inläggen. 
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5.5 Sammanfattning 
För ”organisation 1” pekar resultatet på att bildinläggen är det format som främst engagerar 
organisationens målgrupp. Med 49 % av alla gillamarkeringar, delningar och kommentarer är 
de bildbaserade inläggen mest interaktionsvänliga, därefter textinläggen (28 %) och slutligen 
videoinläggen (23 %). Videoinläggen är dock det format som delas mest men som samtidigt 
är det minst interaktiva formatet på organisationens Facebooksida.  
 
Det sammanlagda resultatet från “organisation 1”s 80 stycken undersökta inlägg med 
personligt/informativt och reklambaserat/uppmanande budskapsinnehåll visar på att de 
personliga/informativa inläggen är de inlägg som till största del skapar interaktion bland 
organisationens mottagare. Med 64 % av alla gillamarkeringar, delningar och kommentarer är 
de personliga/informativa inläggen mest engagerande och de reklambaserade/uppmanande 
(63 %) inläggen uppnår inte ens halva procentantalet av de personliga/informativa inläggens 
antal. 
 
Utfallet från “organisation 2” s sammanlagt 120 stycken undersökta text/länk, bild och 
videoinlägg visar på ett likartat resultat jämfört med “organisation 1” med bildformatet som 
det format med mest antal markeringar och delningar. Med 44 % av alla gillamarkeringar, 
delningar och kommentarer är de bildbaserade inläggen mest uppskattade, sedan textinläggen 
(34 %) och slutligen videoinläggen (22 %).  
 
Resultatet från “organisation 2” s sammanlagt 80 stycken undersökta inlägg med 
personligt/informativt och reklambaserat/uppmanande budskapsinnehåll pekar på att de 
personliga/informativa inläggen även här är de inlägg som är mest interaktionsvänliga. Med 
58 % av alla gillamarkeringar, delningar och kommentarer är de personliga/informativa 
inläggen mest engagerande. Sammanfattningsvis så är även “organisation 2”s 
personliga/informativa inlägg det innehållsbudskap som engagerar sina mottagare genom 
högst antal markeringar, delningar och kommentarer.  
 
Det sammanlagda resultatet från “organisation 3”s 120 stycken undersökta text/länk, bild och 
videoinlägg indikerar i ett annorlunda resultat jämfört med “organisation 1” och “resultat 2”. 
Formatet text/länk är det format som särskilt engagerar mottagarna hos “organisation 3”, med 
56 % av alla gillamarkeringar, delningar och kommentarer är text/länkbaserade inläggen mest 
interaktionsvänliga, därefter bildinläggen (28 %) och slutligen videoinläggen (16 %).  
 
Antalets utfall från “organisation 3” s sammanlagt 80 stycken undersökta inlägg med 
personligt/informativt och reklambaserat/uppmanande budskapsinnehåll visar på att de 
reklambaserat/uppmanande inläggen är de inlägg som är mest interaktionsvänliga. Dock är 
resultatet för procentantalets avrundning likvärdigt med ett procentuellt värde med 50 % 
vardera.  
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För frågeställning ett (vilken typ av inläggsformat genererar mest engagemang bland 
mottagarna på Facebook?) i denna studie indikerar resultatet på att text/länkformatet är det 
format som genererar mest engagemang hos mottagarna på Facebook med resultatet på 129 
814 stycken markeringar, delningar och kommentarer. Likafullt placerar sig bildformatet 
strax inpå med 129 253 stycken markeringar, delningar och kommentarer, lägre grad av 
engagemang skapar videoinläggen med antalet 64 510 markeringar, delningar och 
kommentarer.  

Andra delen i resultatet och den andra frågeställningen (vilken typ av budskapsinnehåll 
genererar mest engagemang bland mottagarna på Facebook?) tyder på att de inläggen som är 
personliga/informativa uppskattas mest bland mottagarna på Facebook. Resultatet visar att 
den typen av innehåll fick 188 574 markeringar, delningar och kommentarer medan de 
reklambaserade/uppmanande inläggen endast erhöll 127 316 stycken. 

5.5.1 Externa omständigheter 
Resultatet i denna studie har vissa strödda beskaffenheter, detta faktum har möjligen sin 
grund i att undersökningens organisationer har olika typer av målgrupper eller olika mängder 
personer som ”gillar” organisationens Facebooksida. Detta kan händelsevis medföra olika 
grader av aktivitet bland mottagarna, det vill säga att möjligheten finns att fler personer 
mottagit inlägg av en organisation med många följare än hos en organisation med något färre.  
 
Ytterligare en extern omständighet som studien på inga villkor kunnat påverka men som 
tagits hänsyn till är Facebooks egna algoritm “EdgeRank”. Denna algoritm påverkar vilka 
inlägg som visas i var och ens Facebookflöde genom att räkna ut vilka ämnen och typ av 
inlägg som brukaren uppskattar och anser vara engagerande. Detta gör att man som utövare 
får sitt flöde ”skräddarsytt” efter sina intressen. 
 
En tredje omständighet som troligtvis är en av påverkansfaktorerna till huruvida ett textinlägg 
får interaktion eller inte är vilken typ av länkning som gjorts i inlägget. Till följd av länkning 
tillkommer antingen bild eller video i kombination med text i inlägget om inte bild eller video 
aktivt valts bort av författaren. Den här studien har inte tagit hänsyn till denna faktor. 
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6 Analys 
I denna del av rapporten diskuteras resultatet med utgångpunkt i tidigare beskriven teori och 
studiens två frågeställningar. I den första delen av analysen kommer vardera kategoris 
(text/länk, bild, video, personligt/informativt och reklambaserat/uppmanande) resultat 
analyseras och diskuteras, därefter följer en analys av de sammanlagt 600 undersökta 
inläggens resultat. Slutligen sammanfattas diskussionen med ett längre textstycke för att 
tydliggöra analysen. 

6.1 Text/länk 
Det intressanta med resultatet kring text/länkningsinläggen är att det är det formatet som 
gillats, delats och kommenterats mest. Att då jämföra med Brooks studie från 2010 som 
visade att textinlägg var det minst engagerande inläggsformatet (Brooks, 2010). Troligtvis 
beror detta till stor del på att den studien klassificerade textinlägg som endast text där vare sig 
länkar, bild eller video-stillbilder inkluderades (Brooks, 2010) till skillnad från den här 
studien. Frånvaron av inlägg där endast text utan länkar där bilder eller video-stillbilder var i 
undersökningen total och med det kan det tolkas som att företag är medvetna om att sådana 
inlägg inte skapar samma engagemangsgrad som inlägg där bild eller video syns, vilket i den 
tidigare forskningen bekräftades av både Brooks (2010) och Sabate (2014). Att Facebook 
hela tiden utvecklar sina publiceringsverktyg kan dessutom vara en bidragande faktor till att 
användarna, i det här fallet resebolagen använder textformatet i syfte att skapa engagerande 
inlägg genom länkningar som genererar snygga bilder eller videos.  

6.2 Bild 
Bildinlägg ansågs av Sabate (2014) och Brooks (2010) som det mest effektiva 
inläggsformatet för att uppnå hög engagemangsgrad hos följarna. Den här studien visar att 
bildformatet tillsammans med text/länkningsformatet är det inläggsformat som får mest 
interaktioner. Återigen finns det utrymme för tolkning av betydelsen för hur resultatet hade 
sett ut om text/länkningsinläggen enbart hade haft text utan möjlighet till länkning i sitt 
innehåll. Troligtvis hade resultatet sett annorlunda ut och bild hade återigen vart det format 
som genererat mest interaktioner. Varje text/länkningsinlägg som räknades i den här studien 
hade en länkande bild eller video-stillbild vilket skulle kunna tolkas som att även dessa inlägg 
ökade sin interaktionsgrad genom det visuella som en bild medför. Att bildinläggen har en så 
pass högre interaktionsgrad än video bekräftar det den tidigare forskningen kommit fram till. 
Enligt Brooks (2010) så fick bildinlägg 22 % högre engagemang än videoinlägg, den här 
studien var skillnaden 20 % vilket kan anses som ett liknande resultat.  
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6.3 Video 
Som nämnts tidigare så är videoinlägg de inlägg som genererat minst interaktioner. Dessutom 
nästan hälften så många gillamarkeringar som bildinläggen. Däremot delas videoformatet i 
stort sett lika ofta som de övriga två inläggsformaten. Vad det beror på är svårt att svara på 
men enligt Sabate (2014) så ansågs videoformat för tidskrävande för att skapa ett snabbt 
engagemang (Sabate et al. 2014) samtidigt som Facebook beskriver att delningar kräver ett 
större engagemang än att gilla (Facebook, 2015-2). Det skulle i så fall eventuellt kunna tolkas 
som att de inlägg, oavsett format som följarna engagerat sig lite längre tid åt får samma typ 
av delningsfrekvens. På så sätt skulle interaktionstiden kunna vara en faktor även om det är 
högst spekulativt.  
 
En möjlig faktor som skulle kunna göra videoinlägg mer engagerande är om de skulle vara 
personliga och/eller informativa eftersom denna typ av innehållsbudskap hade en större 
engagemangsgrad. Tidigare forskning visar dessutom att personliga känslor ofta kopplas till 
en högre engagemangsgrad (Emerald, 2012) vilket i så fall skulle kunna implementeras i 
personliga inlägg för att ytterligare hitta en större grad av engagemang. I den här studien 
gjordes inga mätningar om hur många utav videoinläggen som var just personliga eller 
informativa vilket lämnar ett utrymme för vidare studier.  

6.4 Personligt/informativt 
Sett till hela undersökningen så var det här budskapsinnehållet det budskap som var mest 
engagerande bland följarna på Facebook, det gällde alla former av interaktioner, det vill säga 
gilla, dela och kommentera. Eftersom kommunikationen är central i 
relationsmarknadsföringen (Dahlén, Lange & Gylldorff, 2009) samtidigt som typ av 
kommunikation behöver vara personlig i sitt syfte att bygga relationer och som tidigare 
nämnt behövs då data om kunderna så som intressen. (Dahlén, 2002). I den här studien 
studerades resebolag och det är ganska rimligt att tänka sig att de följare som dessa 
organisationer har på sina Facebooksidor har resor som intresse vilket ytterligare skulle 
kunna vara en påverkansfaktor till varför denna typ av budskapsinnehåll får så mycket bättre 
engagemangsgrad än reklambaserade/uppmanande budskap.  
 
En annan indikation som den här studiens resultat kan påvisa är det faktum att 
relationsmarknadsföring är mer effektiv än reklambaserad marknadsföring och att precis som 
nämnts tidigare i teorin så är tvåvägskommunikationen central i en relation (Strömbäck & 
Nord, 2013). Uppenbarligen för den här studien så fick de personliga och informativa 
inläggen en större engagemangsgrad och med det ett större flöde av tvåvägskommunikation 
vilket skulle kunna tolkas som att denna typ av budskapsinnehåll skapar bättre förutsättningar 
för starkare relationer än de reklambaserade och uppmanande inläggen.  
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6.5 Reklambaserat/uppmanande 
Reklambaserade och uppmanande inlägg hade en betydligt mindre grad av engagemang där 
både delningar och kommentarer var mindre än hälften så många som för de personliga och 
informativa inläggen. Det ger en relativt klar indikation för den här studien att den här typen 
av inlägg inte är lika effektiva som den andra kategorin av inlägg. En möjlig anledning till 
detta kan bero på att reklambaserade och uppmanande inlägg fokuserar på en större grad av 
handling från mottagaren, det vill säga att mottagaren uppmanas att antingen köpa eller agera 
på ett visst sätt snarare än snabbt bli informerad och personligt berörd så som i den andra 
budskapskategorin. Om det stämmer som Sabate (2014) tidigare tog upp om att 
engagemangsgraden blir lägre ju mer tidskrävande inlägget är så skulle detta eventuellt kunna 
transformeras om för budskapets innehåll, detta är dock högst spekulativt och i den här 
studien gjordes inte den typ av observationer, vilket lämnar ett utrymme för vidare forskning.  
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7 Slutsats & slutdiskussion 
I denna del av rapporten kommer slutsatsen och slutdiskussionen att presenteras. Till en 
början lämnas svar på undersökningens två frågeställningar. “Vilken typ av inläggsformat 
genererar mest engagemang bland mottagarna på Facebook?” och “Vilken typ av 
budskapsinnehåll genererar mest engagemang bland mottagarna på Facebook?”. Kapitlet 
följs sedan av en slutdiskussion och slutligen av förslag på vidare forskning.  

7.1 Slutsats 
I sitt syfte att bygga starka relationer kan det tänkas att företag ska ha en strategi att posta 
text/länkinlägg mer frekvent än andra inlägg eftersom dessa genererar mer engagemang. Om 
det överensstämmer med det som Dahlén nämner i sin bok “Marknadsföring i nya media” 
(2002) så borde dessutom företag ta vara på vilka de är som engagerar sig i de olika formaten 
och inläggstyperna för att vidare kunna personifiera innehållet och anpassa det efter situation 
och målgrupp. Detta eftersom människor är olika mycket relationsbenägna och med det 
engagemangsbenägna (Dahlén, 2002). Engagerade kunder kan således identifieras och 
aktiveras i olika sammanhang.  
 
Identifikationen av engagerande kunder och så kallade influencers är viktigt för företags 
marknadsföring och genom att ta reda på vilka dessa är kan företag bygga vidare på att skapa 
innehåll som aktiverar dem då dessa har ett stort inflytande på de övriga följarna (Emerald, 
2012). Genom resultatet av den här studien skulle det med andra ord kunna tolkas som att 
informativa och personliga text/länkningsinlägg är att föredra för att påbörja en sådan 
process. Samtidigt avslöjar inte den här studien vad exakt innehållet i sådana inlägg bör vara, 
istället bör den typ av analys ligga hos det enskilda företaget. Den här studien ger bara en 
indikation på vad som är mest effektivt och då har personliga och informativa inlägg nästan 
dubbel så stor inverkan som reklam- och uppmanande inlägg.  
 
Det som den här studien ger en stark indikation på är hur organisationer kan och bör 
kontrollera innehållet i sina inlägg för att få bästa utfall. Precis som Peters (2013) lyfte upp i 
teorikapitlet så kan inte organisationerna kontrollera vad som skrivs eller hur deras följare 
interagerar, de kan endast ta kontroll över vad som ska diskuteras och interageras med (Peters 
et al. 2013). I den här studien har nätverken, det vill säga de tre olika organisationernas 
Facebooksidor varit någorlunda jämnstora med nästan lika många följare, segmenten kan 
tänkas vara relativt lika, åtminstone gällande intresseområden och därför skulle den här typ 
av studie kunna användas för att kartlägga hur och vad dessa eller liknande organisationer ska 
posta för inlägg.  
 
Att de sociala medierna öppnar upp för dialog och tvåvägskommunikation är viktigt för 
möjligheten att skapa relationer (Breakenridge, 2012) och även om den här studien inte mäter 
hur frekvent varje budskapsinlägg eller formatinlägg postas så kan studien påvisa vilken form 
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av inlägg och budskap som är mest effektiv. Det finns dessutom möjligheter för följarna att 
interagera med varje inlägg vilket talar för en eftersträvan för tvåvägskommunikation från 
organisationerna och med det kan det tolkas att de vill bygga relationer med sina 
kunder/följare. Eftersom de sociala medierna fyller en viktig funktion för många 
organisationer och deras relationsbyggande (Sterne, 2010) så får inläggsformatet och 
budskapet en viktig roll.  

7.2 Slutdiskussion 
För denna studie var syftet att undersöka vad som engagerar på Facebook, alltså vilket format 
och budskap som får mottagarna att interagera. Nyfikenheten kom från tidigare erfarenheter 
inom arbetslivet av den sociala kanalen Facebook, vi som författare av studien hade tidigare 
observerat en osäkerhet i vilka typer av inlägg man som företag skulle posta. Det var ständigt 
en kamp kring frågan om vad som engagerade deras följare och kunder och likaså vilken 
strategi man som organisation skulle ha.  
 
Resultatet av studien visar i stort på det resultat som tidigare forskning visat men med det 
stora undantaget att vi valde att undersöka Facebooks tre av sex olika publiceringsverktyg 
istället för som tidigare forskning gjort genom exempelvis Sabate (2014) och Brooks (2010) 
där textformatet inneburit endast text. Under studiens gång blev det relativt uppenbart att 
sådana inlägg inte används särskilt ofta, i alla fall inte inom det segment vi valt att undersöka. 
Det troliga utfallet torde nog vara likvärdigt det som tidigare nämnts i forskningen. Det 
intressanta med denna studie och med det resultat vi fick fram var att just 
text/länkningsinlägget var så framgångsrikt. Det kan då tolkas som att organisationer har 
möjligheten att påverka innehållet på flera olika sätt beroende på vad de länkar till och därför 
ytterligare kan skapa en dimension av engagerande innehåll i sina Facebookkanaler.  
 
Att personliga och informativa budskap är de som genererar mest engagemang visar 
eventuellt på det som nämnts i vår teori om relationsperspektiv och relationsmarknadsföring. 
Det vill säga att organisationerna ska sträva efter dialog och tvåvägskommunikation i sitt 
syfte att bygga relationer.  
 
En annan intressant aspekt av den här studien och som eventuellt skulle vara intressant att 
vidareutveckla är identifikationen av influencers och återkommande följare som gillar, delar 
och kommenterar ofta. En studie som påvisar hur man kan identifiera dessa borde rimligtvis 
ytterligare skapa större insikt hur relationsmarknadsföring bör gå till. I vår studie fanns inget 
sådant spelrum, samtidigt så visar tidigare forskning att dessa är viktiga för en lyckad 
marknadsföring (Emerald, 2012).  
 
Det svåra med en sådan här studie har framförallt varit att tolka vilken typ av inlägg som 
ingår till respektive variabel. Hade studien gjorts på en djupare nivå hade eventuellt de 
hopslagna variablerna personligt/informativt och reklambaserat/uppmanande splittras till fyra 
olika variabler. Dock hade detta krävt en betydligt bredare studie då frekvensen av de olika 
variablerna mest troligtvis sett olika ut.  
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I vår teoretiska bakgrund lyfts även ett annat perspektiv som hade varit intressant att studera 
närmare, det vill säga tidpunktens påverkan på engagemangsgraden. Hur en sådan studie 
skulle se ut är dock svår att fastställa eftersom det troligtvis hade krävts en betydligt djupare 
och mer omfattande studie av varje organisations inlägg och dess interaktioner. Dessutom går 
inte alla former av interaktioner att härledas till tidpunkt. Dock hade det varit möjligt att 
påvisa när på dygnet och veckan ett inlägg kan postas för att få ett bättre resultat. Vår 
bedömning var dock att eftersom inlägg, oavsett publiceringstidpunkt ändå finns tillgängliga 
dygnet runt och blir då således svårt att påvisa ett trovärdigt resultat utan allt får många 
påverkande faktorer.   

7.3 Förslag på vidare forskning 
Som nämnt ovan så hade en intressant studie varit att titta på när på dygnet och vilken dag i 
veckan som inlägg får bäst engagemang. Genom en sådan studie skulle organisationer 
ytterligare kunna få insikter kring hur de ska disponera sin marknadsföring på Facebook.  
 
En annan intressant aspekt som togs upp i analysen var förmågan att se hur länge en följare 
interakterade med ett inlägg och om det påverkade antal delningar. Enligt den här studien fick 
videoinlägg i stort sett lika många delningar som de andra inläggen samtidigt som antal 
gillamarkeringar och kommentarer förhöll sig betydligt färre. Skulle det gå att påvisa att 
inlägg som har en längre interaktionstid genererar fler delningar så skulle det vara värdefull 
information för organisationer då delade inlägg troligen får mer synbarhet och med det når ut 
till fler personer på Facebook.  
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Bilaga 1 

Kodinstruktioner format 
 
 

1. Kod 
Vardera inlägg har sin enskilda kod, så första inlägget för ”organisation 1” har 1 som kod och det 
andra inlägget har 2 etcetera.  
 
 
2. Datumangivelse 
2013-01-19 – 2015-11-30. Uppger inom loppet av vilken period de undersökta inläggen har 
publicerats. 
 
 
3. Vilket format innehåller inlägget? 

Inlägget ska kodas som ”text/länk” om inlägget består till mesta del eller helt av 
text/ord eller av en delad länk. ”Bild” om inlägget till någon del innehåller bild och 
detsamma gäller kodningen för ”video”. 
 
1) Text/länk 
2) Bild 
3) Video 

 
 

4. Antal gillamarkeringar 
Alla gillamarkeringar per inlägg räknas med. 
 
 

5. Antal delningar 
Alla delningar per inlägg räknas med. 
 
 
 

6. Antal kommentarer 
            Alla kommentarer per inlägg räknas med. 
 

7. Företagets namn 
Exempelvis, Fritidsresor AB. 
 

8. Antalet människor som gillar organisationens Facebooksida. 
Exempelvis, 225 760. 
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9. Organisationens adress till företagssidan på Facebook. 

Exempelvis,	  https://www.facebook.com/Fritidsresor/?fref=ts. 
 

10. Årtalet då inlägget publicerats. 
Exempelvis, 2015.  
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Bilaga 2 
 

Kodinstruktioner budskapsinnehåll 
 
 

1. Kod 
Vardera inlägg har sin enskilda kod, så första inlägget för ”organisation 1” har 1 som kod och det 
andra inlägget har 2 etcetera.  
 
 
2. Datumangivelse 
2013-01-19 – 2015-11-30. Uppger inom loppet av vilken period de undersökta inläggen har 
publicerats. 

 
 

3. Vilket budskapsinnehåll innehåller inlägget? 
Inlägget ska kodas som ”personligt/informativt” om inlägget har som avsikt att 
informera eller/och om inlägget innehåller en eller flera personer i eller på text, bild 
och video eller att inlägget innehåller ett personligt budskap från organisationen. 
Slutligen kodas inlägget som ”reklambaserat/uppmanande” om inlägget har som 
uppsåt att skapa intresse kring företagets produkt, tjänst eller innovation eller om 
inlägget uppmanar till något. 

 
1) Personligt/Informativt 
2) Reklambaserat/uppmanande 

 
 
 

4. Antal gillamarkeringar 
Alla gillamarkeringar per inlägg räknas med. 
 
 

5. Antal delningar 
Alla delningar per inlägg räknas med. 
 
 
 

6. Antal kommentarer 
            Alla kommentarer per inlägg räknas med. 
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7. Företagets namn 
Exempelvis, Fritidsresor AB. 
 

8. Antalet människor som gillar organisationens Facebooksida. 
Exempelvis, 225 760. 
 

9. Organisationens adress till företagssidan på Facebook. 
Exempelvis,	  https://www.facebook.com/Fritidsresor/?fref=ts. 
 

10. Årtalet då inlägget publicerats. 
Exempelvis, 2015.  
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Bilaga 3 

 
Kodschema format 
 
 
Socialt medium och kanal: Facebook  
 
Organisation 1: https://www.facebook.com/ApolloSverige/?fref=ts 
Organisation 2: https://www.facebook.com/vingresor/?fref=ts 
Organisation 3: https://www.facebook.com/Fritidsresor/?fref=ts 
 
 
Analysenheter: De 40 senaste inläggen inom varje kategori (text/länk, bild, video, 
personligt/informativt och reklambaserat/uppmanande) som de tre organisationerna publicerat på 
deras respektive Facebooksida från den 30 november 2015. 
 
 
Tidsperiod: 2013-01-19 till 2015-11-30. 
 
 

1. Kod: _____________ 
 
 

2. Datum: 19/1 (2013) – 30/11 (2015) 
 
 

3. Vilket format innehåller inlägget? 
 

1) Text/länk 
2) Bild 
3) Video 

 
 

4. Antal gillamarkeringar: _____________ 
 
 
6. Antal delningar: _____________ 
 
 
7. Antal kommentarer: ________________ 
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8. Företagets namn:______________ 

 
 

9. Antalet människor som gillar organisationens Facebooksida: ______________ 
 

10. Organisationens adress till företagssidan på Facebook: 
______________________________________________ 
 
 

      11. Årtalet då inlägget publicerats: ______________ 
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Bilaga 4 
 

Kodschema budskapsinnehåll 
 
 
Socialt medium och kanal: Facebook  
 
Organisation 1: https://www.facebook.com/ApolloSverige/?fref=ts 
Organisation 2: https://www.facebook.com/vingresor/?fref=ts 
Organisation 3: https://www.facebook.com/Fritidsresor/?fref=ts 
 
 
Analysenheter: De 40 senaste inläggen inom varje kategori (text/länk, bild, video, 
personligt/informativt och reklambaserat/uppmanande) som de tre organisationerna publicerat på 
deras respektive Facebooksida från den 30 november 2015. 
 
 
Tidsperiod: 2013-01-19 till 2015-11-30. 
 
 

5. Kod: _____________ 
 
 

6. Datum: 19/1 (2013) – 30/11 (2015) 
 
 

7. Vilket budskapsinnehåll innehåller inlägget? 
 

1) Personligt/Informativt 
2) Reklambaserat/Uppmanande 

 
 

8. Antal gillamarkeringar: _____________ 
 
 
6. Antal delningar: _____________ 
 
 
7. Antal kommentarer: ________________ 
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8. Företagets namn:______________ 
 
 

9. Antalet människor som gillar organisationens Facebooksida: ______________ 
 

10. Organisationens adress till företagssidan på Facebook: 
______________________________________________ 
 
 

      11. Årtalet då inlägget publicerats: ______________ 
 

 
 

 
 
 
 
 
	  
 
 
 
 

 

 

  

  

 

 

  

  

 

  
 


