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Research  What components in firm generated posts on social media create consumer 
Question:  engagement? 
 
Purpose:  The purpose of this study is to provide a higher understanding regarding how 
  companies advantageously can work with their consumer relationships through 
  firm generated content on social media. 

Method:  A content analysis of six companies’ Instagram accounts was performed. A total of 600 Instagram posts 
was included in the observation. The impact of 17 indicators was tested on the level of engagement. The 
indicators originated from 5 components. The outcome was processed through a linear regression.  

Conclusion:  This study shows that, concerning consumer engagement, what drives likes on social media is not the same 
as what drives comments. In order to create consumer engagement, it is essential to make consumers feel 
involved. This provides consumers with increased levels of empowerment, which in turn creates consumer 
engagement. The most suitable way to do this is by striving to create comments, by incorporating 
interactive features in posts. Interactivity should preferably be combined with other content, for instance 
that of entertaining nature.  
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Instagraminlägg 
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Nyckelord:  Konsumentengagemang, relationsmarknadsföring, sociala medier, Instagram 

Frågeställning: Vilka komponenter i företags inlägg på sociala medier genererar engagemang hos användarna? 

Syfte: Syftet med studien är att förse företag med högre förståelse gällande hur de fördelaktigt kan 
arbeta med sina kundrelationer via företagsgenererade inlägg på sociala medier.  

Metod: En innehållsanalys genomfördes för sex företagskonton på Instagram. Totalt har 600 inlägg 
observerats. 17 indikatorers påverkan på engagemang mättes. Indikatorerna härrörde från 5 
komponenter. Resultatet behandlades genom regressionsanalys. 

Slutsats:  Studien visar att de komponenter som generar gillamarkeringar på sociala medier inte är desamma 
som genererar kommentarer. Att få konsumenter att känna sig delaktiga är särskilt viktigt för att skapa 
konsumentengagemang. Delaktigheten leder till att konsumenter får en ökad känsla av empowerment, 
vilket skapar konsumentengagemang. Det mest fördelaktiga sättet att göra detta på är genom att 
inkludera interaktivitet i inläggen, för att skapa kommentarer. Vidare bör interaktivitet fördelaktigen 
kombineras med exempelvis underhållande innehåll. 
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1. INLEDNING 
Sociala medier utgör en möjlighet för företag att främja utvecklandet av relationer till kunderna, vilket tycks ha exalterat praktiker i 

en mängd olika industrier (Sashi, 2012). Forskning inom dynamiken i relationer mellan konsument och företag har under de senaste 

tre decennierna nått en framväxt och särskilt ett begrepp som behandlar konsumenters engagemang i företag har antagits att bättre 

återspegla konsumenters interaktiva relationer till företagen (Hollebeek et al., 2014). Trots detta ökade intresse är den empiriska 

forskningen inom området undermålig (jmf. Hollebeek et al., 2014; Sashi, 2012). Mer specifikt saknas underlag för vilket innehåll i 

sociala medier som engagerar konsumenter. För företag skulle sådant underlag kunna bidra till en djupare insikt i hur relationerna till 

kunderna kan byggas via sociala medier. Denna studie bidrar, både praktiskt och teoretiskt, till området genom att undersöka hur 

olika innehåll i sociala medier påverkar konsumenters engagemang, sett ur ett relationsmarknadsföringsperspektiv.  

1.1. BAKGRUND 
En interaktion med en nuvarande eller potentiell kund behöver inte alltid syfta till köp, utan kan syfta till att förstärka och bygga en 

långsiktig relation (Grönroos, 1994). Inom marknadsföring har vikten av relationsbyggande blivit allt mer betydelsefull. Det anses att 

båda parter, företag och kund, drar fördel av effektiva relationer. (Berry, 1995) För företag kan sådana fördelar exempelvis bestå av 

ökad konkurrenskraft och ekonomiska fördelar kopplade till att ha en återkommande kundbas. Dock kan sådana fördelar enbart 

genereras hos företag om konsumenterna är villiga att engagera sig i relationen. (Sheth & Parvatlyar, 1995) 

För att skapa en relation måste företaget attrahera kunden, fånga dennes uppmärksamhet och därefter börja bygga en relation med 

de ekonomiska målen för relationen i åtanke (Grönroos, 1994). Till exempel, för att relationen ska bidra till ökad lojalitet hos kunder 

är det en fördel att relationen är stark (Porter, 1998). När kundbasen är lojal blir den mer villig att samarbeta med företaget och det 

blir då lättare att hantera och bygga vidare på relationen (Bauer et al., 2002).  

Sociala medier kan definieras som webb-baserade tjänster som bland annat tillåter individer att formulera, synliggöra och/eller utöka 

deras sociala nätverk. Generellt är de olika sociala mediernas tekniska funktioner lika, medan de kulturer som uppstår kring dem 

varierar. I vilken utsträckning delning av ny information kan ske via olika kommunikationsverktyg, exempelvis bild- och videodelning, 

chattfunktioner och bloggning, varierar också mellan de sociala medierna. (Boyd & Ellison, 2007)  

Forskning stödjer argumentet att sociala medier är en utmärkt plattform för att utveckla och stärka långsiktiga relationer i 

marknadsföringssyfte (de Vries et al, 2012). Lyckas företag med att engagera kundbasen och bygga relationer finns det en direkt 

korrelation mellan detta och ett positivt finansiellt resultat, det vill säga att företag som är mer engagerade på sociala medier är mer 

ekonomiskt framgångsrika (Elowitz & Li, 2009).  
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Genom Internets framväxt kan Word of Mouth (WoM) nå fler människor än tidigare, och kan då kallas Electronic Word of Mouth 

(eWoM). eWoM kan definieras som varje positivt eller negativt uttalande av potentiella, faktiska, eller tidigare kunder om en produkt 

eller ett företag, som görs tillgänglig för en mängd människor via Internet och sociala medier. (Hennig-Thurau et al., 2004)  

År 2010 använde 53 procent av Internetanvändarna i Sverige ett eller flera sociala medier, en andel som år 2015 ökade till 77 

procent. Instagram är en plattform som används för visuell storytelling genom fotografier och filmklipp som delas mellan dess 

användare som består av allt från kändisar, redaktioner och företag, till tonåringar och artister (Instagram.com 1, 2016). Företag kan 

använda plattformen till att publicera bilder på produkter med mål att inspirera deras befintliga eller potentiella kunder, samt 

uppdatera sina konsumenter med spännande och oväntat innehåll (Instagram.com 2, 2016). Instagram är idag det snabbast växande 

sociala mediet hos Internetanvändarna i Sverige (Internetstiftelsen i Sverige, 2016).  

Företag lägger en allt större del av sin marknadsföringsbudget på sociala medier. För att skapa ett engagemang hos konsumenter 

försöker marknadsförare anpassa sina strategier för att nå de konsumenter som är allt mer uppkopplade på Internet. Konsekvensen 

blir att en allt större vikt läggs vid att konkurrera om konsumenternas uppmärksamhet på sociala medier i syfte att driva 

konsumentengagemang. Relationen mellan konsumenter och företag stärks när konsumenter interagerar med företag via sociala 

medier. För att stimulera denna relation är det därför fördelaktigt för företag att investera i sin kommunikation och närvaro på sociala 

medier. (Hudson et. al. 1, 2015)  

1.2. PROBLEMATISERING 

Forskning visar att konsumentengagemang på sociala medier är positivt förknippat med en högre nivå av relationer mellan konsument 

och företag, samt högre nivåer av WoM-kommunikation (de Vries et al, 2012). Diskussionen inom ämnet har skiftat från att handla om 

huruvida företag ska använda sociala medier, till vilka sociala medier som ska nyttjas och hur användningen ska ske. Företag frågar 

sig hur de på ett effektivt sätt ska kommunicera och marknadsföra sig via sociala medier. (Elowitz & Li, 2009) Trots konsumenters 

anammande av sociala medier bör inte deras villighet att engagera sig med företag via sådana kanaler antas, eller tas för givet av 

företag (Heller Baird & Parasnis, 2011). Det väcker frågan om hur företag lämpligtvis kan agera på sociala medier i syfte att öka 

engagemang hos konsumenten för att främja relationer. 

1.3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Syftet med studien är att förse företag med högre förståelse gällande hur de via företagsgenererade inlägg på sociala medier 

fördelaktigt kan arbeta med sina kundrelationer. För att uppnå syftet har följande frågeställning formulerats: Vilka komponenter i 

företags inlägg på sociala medier genererar engagemang hos användarna? Denna frågeställning besvaras genom en innehållsanalys 

av företags inlägg på Instagram.     
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2. BEGREPPSRAM 

Nedan beskrivs konsumentengagemang ur studiens valda perspektiv, det vill säga ett relationsperspektiv. Först beskrivs begreppet 

konsumentengagemang generellt. Därefter beskrivs olika begrepp som i denna studie antas påverka konsumentengagemanget.  

2.1. KONSUMENTENGAGEMANG 

Grönroos definierar relationsmarknadsföring som att det ”[...] innebär att skapa, behålla och förstärka relationer med kunder och 

andra intressenter så att målen för de inblandade parterna är uppfyllda. Detta uppnås genom ett ömsesidigt utbyte och uppfyllandet 

av löften.”(Grönroos, 1990, citerad i Grönroos 1994, sid.9). 

Det finns två grundläggande delar som relationsmarknadsföring bygger på: löfte och förtroende. Nya kunder kan attraheras genom att 

ett företag utlovar något till kunden. När kunden har attraherats till företaget kan en relation grundas och börja utvecklas. Om det 

visar sig att företaget givit tomma löften stoppas utvecklingen av relationen och kan därmed inte bibehållas eller förstärkas. Förmågan 

att uppfylla sina löften är därför av lika stor vikt som löftet självt när det kommer till att uppnå kundnöjdhet, återkommande kundbas 

och långsiktig lönsamhet. (Grönroos, 1994) 

Förtroende bygger på förmågan att pålitligt förutse hur den andra parten kommer att agera i en given situation. Det innebär att lita på 

att den andre parten inte sviker relationen genom att ändra sitt agerande om nya möjligheter uppkommer från annat håll. (Bauer et 

al., 2002). Vidare innebär det att ha förtroende för att det ligger i bådas intresse att upprätthålla relationen, bygga vidare och 

förbättra den. När det finns ett ömsesidigt förtroende formas en acceptans av att göra kortsiktiga uppoffringar för att bibehålla 

relationen, det vill säga att i det långa loppet så kommer kortsiktiga uppoffringar bli kompenserade. (Ganesan, 1994) Båda parter är 

villiga att aktivt bygga upp en stabil relation, vilket minskar risken för att relationen senare kommer att upplösas (Anderson & Weitz, 

1992). 

Konsumentengagemang spelar en central roll i processen för relationsutvecklingen mellan konsument och företag (Brodie et al., 

2013). Inom begreppet kundengagemang erkänns förekomsten av kognitiva, emotionella och beteendemässiga dimensioner (e.g. 

Pattersson et al., 2006; Hollebeek, 2011; Mollen och Wilson, 2010). Hollebeek (2011) definierar konsumentengagemang som: “The 

level of a customer’s cognitive, emotional and behavioral investment in specific brand interactions.” (sid. 565).  

Den kognitiva delen i konsumentengagemang ses som en konsuments nivå av tankekraft/koncentration i interaktioner relaterade till 

företaget. Som sådan visar den på en individs grad av kognitiv investering i särskilda företagsinteraktioner. (Hollebeek, 2011) 
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Den emotionella delen i konsumentengagemang ses som en konsuments nivå av positiva affektioner till företaget i särskilda 

företagsinteraktioner. Således visar den på graden av individers emotionella investering i specifika företagsinteraktioner. Exempelvis 

ingår känslor av stolthet i att associeras med företaget och passionerade känslor gentemot företaget i den emotionella delen. 

(Hollebeek, 2011) 

Den beteendemässiga delen av konsumentengagemang definieras som en konsuments nivå av tid, energi och ansträngning som lagts 

på interaktioner till ett företag. Beteendemässigt konsumentengagemang speglar konsumenters uppfattade företagsrelaterade 

fördelar, med en grad av positiv, dynamisk energi och/eller tid som läggs på företagsinteraktioner. (Hollebeek, 2011) Nivån av 

konsumentengagemang graderas därmed genom nivån av en konsuments fysiska, emotionella och kognitiva närvaro i relationen till 

ett företag (Pattersson et al., 2006). 

Företag strävar allt mer efter att få deras kunder att engagera sig och deltaga i företagen (Hollebeek, 2011). Tidigare forskning visar 

att engagerade konsumenter uppvisar förhöjda nivåer av kundlojalitet, kundnöjdhet, empowerment, emotionellt värde, samt 

förtroende till företaget (Brodie et al., 2013).  

Konsumentengagemang online kan ses som kognitiv och affektiv hängivenhet till ett aktivt förhållande med företaget, via företagets 

hemsida och/eller andra plattformar online som syftar till att kommunicera företaget (Mollen & Wilson, 2010). 

Konsumentengagemang på sociala medier innebär särskilda interaktiva upplevelser mellan kunderna och ett företag, och/eller mellan 

andra kunder (Brodie et al., 2013).   

2.1.1. WORD OF MOUTH      

Att nöjda kunder berättar för sin omgivning om sin upplevelse av ett företag och/eller produkt är positivt för företaget i fråga. Detta 

kallas Word of Mouth (hädanefter benämnt WoM) och kan enklast beskrivas som ryktesspridning. (Rungner & Magnusson, 2001) WoM 

kan vara av både positiv och negativ karaktär. Positiv WoM sker när människor yttrar positiva vittnesmål och/eller rekommenderar ett 

företag och dess produkt till sin omgivning, det vill säga yttranden som är önskvärda av företaget. Negativ WoM är istället när 

människor yttrar negativa åsikter och/eller upplevelser om företaget och dess produkt. (Gallsopp et al., 2007) Spridningen via WoM 

kan göra att konsumenter väljer just det positivt beryktade företaget för sitt inköp. På samma vis kan negativ ryktesspridning om ett 

företag eller en produkt göra att konsumenter som nås av spridningen väljer att inte handla hos det aktuella företaget. (Rungner & 

Magnusson, 2001) Forskning visar att internetbaserade relationer på sociala medier bidrar till positiv WoM (Hudson et al. 2, 2015).   

Kundnöjdhet och förtroende för ett företag har en positiv effekt på WoM. Detta tyder på att en stark känslomässig reaktion, som 

förtroende, uppmuntrar människor att formulera positiva kommentarer om ett företag. (Ranaweera & Prabhu, 2003) Inom 

relationsmarknadsföring föreslår vissa akademiker och praktiker att WoM kan vara en av de viktigaste reaktionerna från formandet av 

relationer med kunderna (e.g. White & Schneider, 2000; Reichheld, 2003). Bendapudi & Berry (1997) beskriver WoM som det ultimata 
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testet av relationen mellan kund och företag. Mot denna bakgrund går det att anta att eWoM på sociala medier synliggörs främst i 

form av persontaggningar i kommentarsfälten, det vill säga att man länkar personen till inlägget. Dessa persontaggningar kan antas 

syfta till att sprida vetskapen om inlägget till en vän eller bekant för denne att ta del av inlägget. Kommentarer som enbart innehåller 

en persontaggning kan därför anses visa tydligt på ryktesspridning.  

Så kallade hashtags på Instagram kan användas för att kategorisera inlägg för att det ska bli enklare för användaren att hitta inlägg 

inom samma kategori och område. Om en hashtag exempelvis innehåller ett företags namn eller produkt förväntas det att de inlägg 

som markeras med den givna hashtagen innehåller inlägg relaterade till företaget. Därmed kan det anses att företags användning av 

en eller flera hashtags kan vara ytterligare ett sätt för företaget att uppmuntra konsumenterna till interaktivitet via spridning av 

inlägg, vilket då visar tydligt på eWoM. En sådan interaktivitet kan ske både emellan konsumenter, samt mellan konsument och 

företag.  

2.1.2. EMPOWERMENT 

Empowerment reflekterar konsumenters ökade förmåga att få tillgång till information, samt förstå och dela den (Pires et. al., 2006). 

Sociala medier tillåter konsumenter att vara mer kreativa och inflytelserika, vilket ökar deras känsla av empowerment (Gillin, 2007). 

Empowerment kan innebära att konsumenter får kontroll över frågor som berör dem, vilket kan komma att påverka deras 

beslutsfattande (Zimmerman & Warschausky, 1998). Via sociala medier kan konsumenter föra dialoger i forum där de exempelvis kan 

göra sin röst hörd, konfrontera företag, publicera och dela åsikter, videofilmer och bilder (Constantinides & Fountain, 2008). Ett 

antagande kan göras om att företag kan använda detta till att försöka engagera sina kunder på sociala medier genom att förse dem 

med empowerment. Med det menas att ett företag till exempel kan uppmuntra dess kunder till att ge sin åsikt eller komma med 

förslag i beslut som rör företaget, exempelvis att ge namnförslag på en ny produkt. Delaktigheten innebär då att kunderna får 

empowerment, vilket leder till engagemang. 

2.1.3. VÄRDE  

Värde anses vara en viktig del i relationsmarknadsföring, och förmågan att skapa värde för sina kunder betraktas vara en av de 

främsta konkurrensstrategierna för ett företag (Ravald & Grönroos, 1996). Värde bidrar till vad som utgör början på processen till 

kundrelationer; det vill säga nöjda kunder, återkommande kunder och därefter vidare till lojalitet. Vad som anses vara av meningsfullt 

värde för kunden beror helt och hållet på dennes förväntningar på och uppfattningar av företaget. Vidare definieras detta värde av hur 

pass väl företaget stämmer överens med konsumentens värderingar samt de saker som är viktiga för konsumenten. (Barnes, 2003) 

Ett företag kan på många olika sätt skapa värde för sina kunder (Barnes, 2001). Ett värde kan vara funktionellt och är då relaterat till 

ett företags eller dess produkters förmåga att vara bekvämt, tillgängligt, lätt att använda, och pengar- och tidssparande (Barnes, 

2003). Studier har även visat på viktigheten i att konsumenten har en emotionell anknytning till företaget (Barnes, 1997). 
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Ett emotionellt värde skapas genom interaktion mellan företaget och dess kunder på så vis att företaget får kunderna att känna sig 

viktiga, värderade och speciella. Detta kan i sin tur bidra till att kunderna bland annat känner respekt och uppskattning till företaget. 

(Barnes, 2003)       

2.2. KOMPONENTER 

Nedan beskrivs de komponenter som är aktuella för studiens fokusområde, vilka kan anses ha en påverkan på 

konsumentengagemang i sociala medier. Dessa komponenter mäts sedan i relation till konsumentengagemanget. 

2.2.1. VIVIDNESS  

Vividness innebär representationsrikedomen i hur ett medium presenterar information till de olika sinnena. Hur vivid ett medium är är 

stimulansdrivet och helt beroende av de tekniska egenskaperna hos mediet. (Steuer, 1992) Graden av vividness kan således skilja sig 

åt genom att det kan stimulera flera sinnen (Coyle & Thorson, 2001). En film är mer ”vivid” än en bild då stimulerar både syn och 

hörsel, medan bilden enbart stimulerar synen (de Vries et al, 2012). 

Ett sätt att öka framträdandet hos företags kommunikation är att inkludera vivida egenskaper (de Vries et al, 2012). Företag kan i sin 

kommunikation försöka vädja till de olika sinnena, med målet att skapa sinnesupplevelser hos konsumenten genom syn, smak, hörsel, 

känsel och doft (Schmitt, 1999). Att genom sin kommunikation vädja till de olika sinnena kan göras i syfte att differentiera företaget 

och/eller produkten, motivera kunderna och addera värde till produkten (Schmitt, 1999). Beskrivs ett företags kommunikation på 

sociala medier som ”vivid” bör det bestå av sensoriskt rikt innehåll som vädjar till flera sinnen (Coyle & Thorson, 2001).   

2.2.2. INTERAKTIVITET 

Interaktivitet innebär till vilken grad två eller fler kommunikationsparter kan agera till varandra, till kommunikationsmediet samt på 

kommunikationen, och till vilken grad sådana interaktioner är synkroniserade (Liu & Shrum, 2002). Interaktiviteten präglas av 

tvåvägskommunikation mellan företag och kunder, och mellan kunder själva (Goldfarb & Tucker 2011; Hoffman & Novak 1996). 

Genom webb-baserade teknologier skapar sociala medier högt interaktiva plattformar (Kietzmann et al., 2011). Användningen av 

interaktiva funktioner är ytterligare ett sätt att öka framträdandet av företags kommunikation på sociala medier (de Vries et al., 

2012). Ett inlägg som innehåller en länk till en hemsida klassas som mer interaktiv än ett inlägg innehållande enbart text, då 

användare kan klicka på länken (Fortin & Dholakia, 2005). En fråga i ett inlägg ses som en högt interaktiv funktion då den ber om ett 

svar från användarna (de Vries et al., 2012). 
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Interaktivitet kan för konsumenten ge en ökad kontroll av de innehåll som visas i ett företags kommunikation och erbjuda möjligheten 

att kommunicera med avsändaren och/eller andra konsumenter, vilket gör det sannolikt att sådan kommunikation påverkar en 

individs känsla av delaktighet positivt (Zaichkowsky, 1994).   

2.2.3. UNDERHÅLLNING 

Underhållande kommunikation är kommunikation som bland annat kan uppfattas vara rolig, spännande och häftig (de Vries et al., 

2012). Kommunikation av detta slag kan ha en positiv inverkan på konsumenters attityd gentemot den (Taylor et al., 2011). Dock 

innehåller underhållande kommunikation innehåll som inte nödvändigtvis är kopplat till företaget eller dess produkt, såsom roliga 

filmer och anekdoter (de Vries et al., 2012). Trots det kan underhållande kommunikation ha en positiv inverkan på konsumentens 

attityd gentemot företaget (Raney et al., 2003). de Vries et al. (2012) förklarar att om ett företag publicerar något som är 

underhållande blir företagets följare mer motiverade till att vara delaktiga i företaget och konsumera dess produkter. Vidare resonerar 

de Vries et al. (2012) att konsumenter har mer positiva attityder gentemot företags kommunikation med underhållande innehåll 

jämfört med kommunikation som inte är underhållande, vilket genererar högre popularitet.  

Forskning visar att överraskningsmoment i annonser kan leda till olika affektiva utfall, beroende på sammanhanget. Situationella 

orimligheter och halten av överraskning till följd av sådana orimligheter bör öka chansen till att företags kommunikation kan 

uppfattas som rolig. Överraskningsnivån förstärks av kontrollerbara faktorer, exempelvis igenkänning av situationen i 

kommunikationen. Överraskningen är mer sannolik att resultera i humor när närvaron av lekfullhet, upplösning av den orimliga 

situationen samt emotionell värme är hög. Således verkar överraskning vara ett nödvändigt, men inte tillräckligt, villkor för humor i 

annonser. (Alden et al., 2000) Det kan därmed anses att överraskningsmoment kan vara viktiga i företags inlägg på sociala medier. 

Lekfullhet kan skapas exempelvis genom användning av ordlekar och användning av ironi och sarkasm. Då situationella orimligheter 

är oväntade kan det resoneras i att de uppfattas som spännande. Exempelvis kan inblickar i vad som sker bakom kulisserna hos 

företaget, uppfattas som spännande och intresseväckande.   

2.2.4. VARUMÄRKESASSOCIATION 

Varumärkesassociationer kan ses som det som sammanlänkar företaget med konsumentens minne (Keller, 1993). 

Varumärkesassociationer kan komma i en mängd former och kan reflektera aspekter relaterade, eller icke-relaterade till en produkt. 

Det finns många sätt för varumärkesassociationer att bringa värde till både företaget och dess kunder. Exempelvis kan associationer 

skapa värde genom att behandla och hämta information, differentiera varumärket, skapa positiva känslor och attityder och generera 

anledningar till köp. (Cheng-Hsui Chen, 2001)  

Användning av referensgrupper inom ett företags kommunikation ger varumärket en mening via associationen konsumenterna har till 

den gruppen (Muniz & O’Guinn, 2001). En referensgrupp är en person eller grupp av personer som betydligt påverkar en individs 

beteende (Bearden & Etzel, 1982). Referensgrupper kan vara en kritisk källa till värden i varumärken (Escalas & Bettman, 2005). 
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Företag kan vädja till individens längtan efter självförbättring, exempelvis ett framtida ”idealt själv” hos målgruppen (Schmitt, 1999). 

Cocanongher & Bruce (1971) fann att socialt avlägsna referensgrupper kan påverka konsumenter ifall konsumenterna har 

fördelaktiga attityder gentemot medlemmarna ur den gruppen. Exempelvis kan referensgrupper användas genom följande vis: 

Uppvisandet av produkter som konsumeras i trevliga situationer, användandet av prominenta och/eller attraktiva personer som 

använder/rekommenderar produkter, och användandet av uppenbara gruppmedlemmar som ambassadörer i annonser (Kotler, 1980, 

refererad i Bearden & Etzel, 1982). 

Genom att varumärket associerar sig självt med ett gott ändamål kan varumärket bli uppfattat som mer positivt och konsumenters 

relation till varumärket kan därmed påverkas positivt. De gynnsamma delarna av associationerna kopplade till ett gott ändamål 

baseras på de uppfattade fördelar som är förknippade med ändamålet. Dessa är i grund drivna av länken mellan konsumenternas 

personliga värderingar och de värderingarna som innehas eller inkorporeras av ändamålet. Att konsumenter deltar i aktiviteter (chatta 

via forum, fan pages etc. på Internet) relaterade till ett gott ändamål skapade av ett varumärke är ett sätt för varumärken att 

framkalla ett aktivt engagemang hos konsumenterna. (Hoeffler & Keller, 2002) Därmed kan det anses fördelaktigt för varumärken att 

i sina inlägg på sociala medier knyta an till olika goda ändamål eller politiska/kulturella rörelser, exempelvis Pride, miljömedvetenhet 

och olika organisationer som syftar till att öka medvetenhet kring exempelvis cancer och Aspergers syndrom. På liknande vis kan 

varumärken uppmärksamma och associera sig med andra ändamål, så som olika kalenderdagar, exempelvis Alla hjärtans dag, 

kanelbullens dag och Internationella kvinnodagen.   

2.3. MODELL ÖVER STUDIENS BEGREPP 

Nedan visas den modell som studien utgick ifrån. Modellen visar på ett översiktligt sätt hur Vividness, Interaktivitet, Underhållning och 

Varumärkesassociationer är de komponenter som antas leda till engagemang. Vidare visar den att de delarna av engagemang som 

betraktas i denna studie är gillamarkeringar och kommentarer.    

 

FIGUR 1 – MODELL ÖVER STUDIENS BEGREPP (EGENSKAPAD)  
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3. INNEHÅLLSANALYS AV FÖRETAGS INLÄGG PÅ INSTAGRAM 

Nedan beskrivs utformandet och utförandet av studien. Först beskrivs val av datainsamling, därefter motiveras den valda 

urvalsgruppen. Slutligen beskrivs utformandet av kodningen och de indikatorer som observerats. 

Studien utgick ifrån existerande teorier inom det valda området, relationsmarknadsföring, med fokus på konsumentengagemang och 

olika komponenter i ett budskap som är riktat till konsumenter som kan generera engagemang hos dem. Studiens utformning innebar 

att olika komponenter jämfördes i syfte att se hur de skapade, eller inte skapade, engagemang hos konsumenter. Data samlades in vid 

en given tidpunkt för att komma fram till en mängd kvantitativa eller kvantifierbara data, som har koppling till de olika variablerna. 

Variablerna i studiens fall var indikatorer (oberoende variabler) samt engagemang (beroende variabler). 

Datainsamlingen skedde via det sociala mediet Instagram. Inlägg från företag analyserades via en innehållsanalys för att se variation i 

konsumenternas engagemang beroende på inläggets utformning. Att observera vad som har gjorts tidigare i företags inlägg på 

Instagram för att se hur det påverkat engagemanget hos konsumenterna ansågs vara en lämplig metod för att svara på 

frågeställningen, då det genom denna observation vidare ansågs kunna bidra till att analysera fram hur företag fördelaktigt kan 

arbeta med egenskapade inlägg på sociala medier för att öka relationsbyggande konsumentengagemang på sociala medier. 

Den insamlade datan behandlades sedan genom en regressionsanalys i statistikprogrammet SPSS för att kunna besvara 

frågeställningen. Vidare utfördes en diskussion, kopplat till teoriavsnittet, baserad på resultatet av regressionsanalysen. Diskussionen 

syftade till att generera en högre förståelse för hur företag fördelaktigt kan arbeta med sina kundrelationer via sociala medier. 

3.1. INNEHÅLLSANALYS 

En innehållsanalys är inriktad på att generera en bild av innehållet inom området för den aktuella studien (Bryman & Bell, 2013). 

Innehållsanalys har två distinkta egenskaper: Objektivitet och systematik. Objektivitet betyder att forskaren tydligt specificerat hur 

olika delar av råmaterialet ska sorteras in i olika kategorier. Dessa kategorier är förutbestämda av forskaren innan analysen påbörjas. 

Systematik innebär att dessa specifika kategorier iakttas och analyseras på ett konsekvent sätt, för att minska risken för skevheter och 

felkällor. (Bryman & Bell, 2013) De förutbestämda specifika kategorierna för denna studie visas i avsnitt 3.2. Kodning. En 

kodningsmanual är betydande för att påvisa att utförandet av innehållsanalysen är objektivt (Bryman & Bell, 2013). Detta då 

resultatet annars kan ses som personliga värderingar (Bryman & Bell, 2013). 

För att ytterligare säkerställa studiens reliabilitet utfördes ett pilottest av kodningen. Detta ansågs viktigt för att säkerställa balansen i 

objektiviteten hos de tre kodarna som utförde kodningen. Pilottestet utfördes genom att samma fem inlägg från samtliga företag som 

studien använt för datainsamlingen analyserades av de tre kodarna enskilt, vilket motsvarade en kodning på sammanlagt 30 stycken 

inlägg per person. Därefter jämfördes resultaten av dessa analyser. Syftet med detta pilottest var att undersöka huruvida inläggen i 
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analysen bedömdes likvärdigt vid genomförandet av kodningen. Resultatet av testet visade att kodningen var samstämmig och att 

ingen obalans i objektiviteten existerade. 

3.1.1. URVALSGRUPP 

Det sociala mediet Instagram valdes för insamlingen av data. Instagram är det mest växande sociala mediet hos den svenska 

populationen. Vidare är Instagram en elektronisk källa där företags konton generellt är öppna för allmänheten. Detta ger fri åtkomst 

till inläggen som läggs upp. Inläggen på Instagram fokuserar på användandet av bilder och videofilmer. Varje kontos inlägg sparas, 

såvida inte kontoinnehavaren manuellt raderar inlägg. Detta gav möjlighet att samla data från önskad tidpunkt. Därmed 

identifierades flera positiva aspekter med att utföra innehållsanalysen via det sociala mediet Instagram. 

De företag som valdes som urvalsgrupp befinner sig på den svenska marknaden och avgränsades till företag inom inom 

modebranschen. Genom att avgränsa företagen till en marknad och en bransch ansågs resultatet bli mer fokuserat. Företagen som 

valdes för genomförandet av studien var Bik Bok, Gina Tricot, H&M, Lindex, Mango, och MQ, vilka samtliga tillhör modebranschen. 

Dessa företag erbjuder liknande produkter och riktar sig generellt mot samma grupp konsumenter. Kriteriet för val av företag var att 

företaget skulle vara aktivt på Instagram. En riktlinje utformades för vad som avgör om ett företag är aktivt: Företaget i fråga skulle 

publicera minst nio inlägg under en period av tre dagar. En tidpunkt på två månader bakåt, februari 2016, från studiens utförande 

ansågs vara en lämplig startpunkt för datainsamlingen. Denna startpunkt valdes för att säkerställa att företagens följare hunnit 

reagera (i form av gillamarkeringar och kommentarer) på de inläggen som undersöktes. Antalet observationer uppgick till 100 inlägg 

per företag. Detta resulterade i totalt i 600 inläggsobservationer.  

3.1.1.1. FÖRETAGSBESKRIVNINGAR 

Bik Bok:s Instagramkonto (@bikbok) hade ~388 000 följare vid kodningstillfället. Medelvärden för de observerade inläggen från 

detta konto: 6 611,8 stycken gillamarkeringar per inlägg, det vill säga 1,70 procent av följarskalan och 53,76 stycken kommentarer 

per inlägg, det vill säga 0,013 procent av följarskalan.  

Gina Tricot:s Instagramkonto (@ginatricot) hade ~306 000 följare vid kodningstillfället. Medelvärden för de observerade inläggen 

från detta konto: 4 219,24 gillamarkeringar per inlägg, motsvarande 1,38 procent av följarskalan och 34 kommentarer per inlägg, 

motsvarande 0,01 procent av följarskalan.  

H&M:s Instagramkonto (@hm) hade ~13 700 000 följare vid kodningstillfället. Medelvärden för de observerade inläggen från detta 

konto: 110 395,19 gillamarkeringar per inlägg, motsvarande 0,80 procent av följarskalan och 497,56 stycken kommentarer per 

inlägg, vilket motsvarar 0,003 procent av följarskalan.  
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Lindex:s Instagramkonto (@lindexofficial) hade ~142 000 följare vid kodningstillfället. Medelvärden för de observerade inläggen 

från detta konto: 1 386,47 gillamarkeringar per inlägg, motsvarande 0,97 procent av följarskalan och 22 kommentarer per inlägg, 

vilket motsvarar 0,015 procent av följarskalan.  

Mango:s Instagramkonto (@mango) hade ~4 500000 följare vid kodningstillfället. Medelvärden för de observerade inläggen från 

detta konto: 30 808,32 gillamarkeringar per inlägg, motsvarande 0,68 procent av följarskalan och 127,75 kommentarer per inlägg, 

vilket motsvarar 0,003 procent av följarskalan.  

MQ:s Instagramkonto (@mqheadoffice) hade ~11 500 följare vid kodningstillfället. Medelvärden för de observerade inläggen från 

detta konto: 202,84 gillamarkeringar per inlägg, motsvarande 1,76 procent och 5,56 kommentarer per inlägg, vilket motsvarar 0,048 

procent av följarskalan.   

3.2. KODNING 

Kodningen ses som ett av de mest kritiska stegen i en innehållsanalys och består av två delar: utformningen av kodningsmanualen och 

kodningsschemat. Manualen innehåller instruktioner till hur kodningen av studieobjektet ska ske. Den innehåller även ett register över 

de dimensioner samt de kategorier som ingår i varje dimension som är aktuella för frågeställningen. (Bryman & Bell, 2013) 

Konsumentengagemang kan definieras som en konsuments kognitiva och emotionella investering i interaktioner med företag 

(Hollebeek, 2011). Genom att gillamarkera eller kommentera ett företags inlägg interagerar en konsument aktivt i förhållande till 

företaget, varför studien valde att översätta konsumentengagemang till ”gillamarkeringar” och ”kommentarer”.  

För att mäta komponenternas förekomst i inläggen formulerades ett antal indikatorer avseende varje komponent. Indikatorerna var de 

oberoende variablerna, medan gillamarkeringar och kommentarer var de beroende variablerna. Kodningen för observationerna 

utformades till en början efter en skala bestående av värdena 0-1-2. I denna skala likställdes värde 0 med att indikatorn i fråga inte 

var närvarande i inlägget. Värde 1 likställdes med att den gällande indikatorn var närvarande i det observerade inlägget, men inte i 

fokus för inlägget. Värde 2 likställdes med att indikatorn i fråga var närvarande i det observerade inlägget, samt i fokus. 

Användningen av denna skala visade en bättre variation och tydligare resultat gällande skillnader i användandet av de undersökta 

indikatorerna. Denna skala kodades dock sedan om till 0-1 då den första skalan hade en sämre urskiljningsnivå mellan 1-2 vilket i sin 

tur försämrade modellerna i regressionsanalysen. 0 likställdes med “nej” (komponenten är inte närvarande) och 1 likställdes med 

“ja” (komponenten är närvarande). Utformningen av skalan 0-1 möjliggjorde en tydlig mall för replikerbarheten och minskade 

subjektiviteten i observationerna, det vill säga risken för att personliga värderingar påverkar kodningen. 
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3.2.1. INDIKATORER 

I utformandet av indikatorerna för varje komponent har eventuella svårigheter vid kodningen försökts minimeras. Pilottestet, beskrivet 

i avsnitt 3.1. bidrog till att minimera svårigheter vid kodningen, detta då det säkerställdes att indikatorerna var utformade på ett 

tydligt sätt. Komponenterna härrörde från den valda teorin, medan indikatorerna var studiens sätt att mäta komponenternas 

förekomst i inlägg. Se samtliga indikatorer och komponenter under nästkommande avsnitt 3.2.2. Utformning av kodningsschema. 

3.2.2. UTFORMNING AV KODNINGSSCHEMA 

För att kunna relatera ett företags gillamarkeringar och kommentarer med antal följare kodades vilket företagskonto inlägget 

härrörde från. Detta gjordes också i syfte att kunna göra separata modeller för varje företag. Engagemanget hos följarna mättes 

genom att koda in antal gillamarkeringar och kommentarer. Det ansågs därmed också viktigt att koda in antal följare varje företag 

hade vid kodningstillfället för att kunna se hur stor procentandel av dessa som visat engagemang för det valda företagets inlägg. 

Nedan beskrivs indikatorerna som användes vid kodningstillfället, och vilka komponenter de tillhör. Vidare förklaras indikatorernas 

härkomst från den valda begreppsramen och syftet med att titta på respektive indikator i kodningen. 

Indikatorer Komponent Mål/Syfte 

V1. Innehåller inlägget rörlig bild?  
V2. Innehåller inlägget ljud? 
V3. Försöker inlägget vädja till luktsinnet? 
V4. Försöker inlägget vädja till känsel? 
V5. Försöker inlägget vädja till smak? 

Vividness Samtliga frågor ställdes för att se om inlägget stimulerade 
ett eller flera av följarens sinnen, det vill säga syn, hörsel, 
känsel, lukt och smak. Graden av vividness avgjordes utefter 
hur sensoriskt rikt innehållet var i inlägget, alltså hur många 
av dessa sinnen inlägget vädjat till att stimulera. 

I1. Innehåller inlägget en länk till en annan sida? 
I2. Innehåller inlägget en fråga/uppmaning till kommentar  

  om det som skrivs i bildtexten? 
I3. Innehåller inlägget en uppmaning till att persontagga i      

  kommentarsfältet? 
I4. Innehållet inlägget en uppmaning till att använda en  

  viss hashtag? 
I5. Innehåller inlägget en tävling? 

Interaktivitet Samtliga frågor ställdes för att se till vilken grad 
kommunikationsparterna agerar till varandra. Frågorna 
undersöker både interaktiviteten och delaktigheten mellan 
företaget och följaren, samt mellan följaren och andra 
Instagramanvändare. Därav undersöktes det huruvida 
inlägget innehöll uppmaningar till kommentar, 
persontaggning och/eller användning av hashtags, samt om 
inlägget innehöll en länk till en annan sida eller tävling för 
att skapa delaktighet. 

U1. Innehåller inlägget ironi/sarkasm? 
U2. Innehåller inlägget ordlek? 
U3. Innehåller inlägget spännande inslag? 
U4. Innehåller inlägget ett överraskningsmoment som  

syftar till att underhålla/vara roligt? 

Underhållning Samtliga frågor ställdes för att undersöka om inlägget 
innehöll humoristiska inslag i form av ironi/sarkasm, ordlek, 
spännande inslag eller överraskningsmoment som syftat till 
att vara roliga eller underhållande. 

A1. Innehåller inlägget en opinionsbildare/kändis? 
A2. Uppmärksammar inlägget en kulturell  

rörelse (ex. Pride, Ung Cancer)? 
A3. Uppmärksammar inlägget en högtid/speciell  

”kalenderdag”? 

Varumärkes- 
association 

Samtliga frågor ställdes för att se om inlägget 
sammanlänkade varumärket med konsumentens minne 
genom associationer, det vill säga att inlägget innehöll en 
opinionsbildare eller kändis, uppmärksammat en politisk 
eller kulturell rörelse, högtid eller speciell kalenderdag. 

TABELL 1 - UTFORMNING AV KODNINGSSCHEMA (EGENSKAPAD) 
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3.3. ANALYS 

Efter att observationerna hade genomförts behandlades den insamlade datan i statistikprogrammet SPSS, genom regressionsanalys, 

för att ta fram olika modeller för studiens resultat. De olika komponenterna analyserades först enskilt för att se vilken påverkan de 

hade på följarnas engagemang i inlägg där komponenterna var närvarande. Sedan utfördes en modell innehållande alla observationer 

för samtliga företag. Modeller skapades även för att se komponenternas påverkan för varje enskilt företag. Detta gjordes för att kunna 

visa på eventuella skillnader mellan de enskilda företagens modeller, och modellen för samtliga observationer. 

De olika komponenterna i företagens inlägg var oberoende variabler medan följarnas engagemang var den beroende variabeln. Då 

beroende variabeln engagemang delades upp i två delar (“gillamarkeringar” och “kommentarer”) utfördes separata modeller som 

mätte de oberoende variablernas påverkan på respektive typ av engagemang enskilt. Därefter utfördes en diskussion, med koppling 

till teoriavsnittet, som var baserad på regressionens resultat. 
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4. RESULTAT 

Nedan redovisas två tabeller för den insamlade datan. Tabell 1 redovisar den insamlade datan för observationerna sett till beroende 

variabeln andel gillamarkeringar. Tabell 2 redovisar den insamlade datan för observationerna sett till beroende variabeln andel 

kommentarer. Resultaten i tabell 1 och 2 har multiplicerats med 100 för att underlätta tolkningen av resultaten, detta då det 

procentuella resultatet annars visade mycket låga och svårtolkade siffror. Resultaten i tabellerna visas i procentenheter. Den valda 

signifikansnivån i denna studie är 0,050. I bilaga 1 återfinns även en korrelationsmatris som beskriver hela studien och syftar till att 

stärka replikerbarheten av arbetet. 

4.1. TABELL 1 – GILLAMARKERINGAR 

TABELL 2 – GILLAMARKERINGAR I PROCENTENHETER, * P<0,05, ** P<=0,01, *** P<=0,001 

 

 Modell 1a Modell 2a Modell 3a Modell 4a Modell 5a Modell 6a Modell 7a 

Indikatorer Samtliga företag Bik Bok H&M Gina Tricot Mango Lindex MQ 

Constant 1,252 1,953 0,88 1,432 0,813 1,065 1,692 

V1 -0,492* -1,071 -0,028 -0,807 -0,234 -0,34* -0,354 
V2 -0,199 0,468 -0,245* 0,456 -0,035 -0,024 - 
V3 0,72** -0,127 -0,201 - -0,082 - 0,661** 
V4 -0,163 0,346 0,04 - -0,121 0,479*** 0,498 
V5 0,465 0,623 0,205 0,463 - - -0,942 
I1 0,177* -0,182 -0,065 -0,479 0,026 0,203 -0,024 
I2 -0,15 0,134 -0,111* -0,004 - 0,008 -0,067 
I3 0,571 - - - - - -0,236 
I4 -0,32 - - 0,283 0,016 -0,256 - 
I5 -0,496 - - - -0,117 -0,259 0,393 
U1 1,293* 1,008 - - - - - 
U2 -0,083 0,734 0,061 - -0,099 -0,334*** - 
U3 0,011 -0,039 -0,055 0,125 -0,058 0,015 0,048 
U4 0,031 0,007 0,23** -0,132 -0,076 - -0,418 
A1 -0,144 0,041 0,048 -0,291 -0,094 0,005  
A2 -0,184 -0,827 -0,125 -0,277 - -0,216*  
A3 -0,037 -0,554 0,017 -0,167 -0,04 -0,01  

        
R2 0,083 0,116 0,348 0,031 0,05 0,428 0,142 

Adj R2 0,056 -0,029 0,25 -0,09 -0,08 0,349 0,035 
Sig. 0 0,667 0 0,992 0,965 0 0,224 
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Tabell 2 visar i modell 1a resultatet för regressionsanalysen sett till samtliga observationer för den beroende variabeln 

gillamarkeringar. Tabellen visar att indikatorn rörlig bild (vividness 1) minskade andelen gillamarkeringar med 0,492 procentenheter. 

För att konkretisera detta resultat kan det exemplifieras som följande: Företaget H&M hade i snitt ett antal gillamarkeringar per inlägg 

motsvarande 0,8 procent av sin följarskara. En minskning av andelen gillamarkeringar med 0,492 procentenheter skulle för H&M 

innebära att cirka 0,3 procent av följarna gillade inlägget. Resultatet visar att när indikatorn doft (vividness 3) varit närvarande i 

företags inlägg ökade detta andelen gillamarkeringar med 0,72 procentenheter. Även indikatorn länk (interaktivitet 1) hade en positiv 

effekt och ökade andelen gillamarkeringar med 0,177 procentenheter. Att använda ironi/sarkasm (underhållning 1) i inlägget ökade 

andelen gillamarkeringar med 1,293 procentenheter. Den justerade förklaringskraften för modell 1a var 5,6 %.  

För modell 3a redovisas regressionsanalysen för endast de observationer som gjordes på H&M:s Instagramkonto. Ur modellen kan det 

utläsas att det fanns tre oberoende variabler som hade en signifikant effekt på beroende variabeln andel gillamarkeringar. Indikatorn 

ljud (vividness 2) hade en negativ effekt med minus 0,245 procentenheter, det vill säga att om inlägget innehöll ljud har det i denna 

studie visat sig att andelen gillamarkeringar minskade. En annan oberoende variabel som minskade andelen gillamarkeringar var 

fråga eller uppmaning till kommentar (interaktivitet 2) som hade en negativ effekt på minus 0,111 procentenheter. Användning av 

indikatorn överraskande innehåll (underhållning 4) hade en positiv effekt och ökade andelen gillamarkeringar med 0,23 

procentenheter. Den justerade förklaringskraften för modell 3a var 25 %.  

Modell 6a visar regressionsanalysens resultat för de observationer gjorda på Lindex:s Instagramkonto. De signifikanta indikatorerna 

inom komponenten vividness var rörlig bild (vividness 1), som hade en negativ påverkan på den beroende variabeln med minus 0,34 

procentenheter, och känsel (vividness 4), som hade en positiv påverkan med 0,479 procentenheter. De två resterande signifikanta 

indikatorerna var ordlek (underhållning 2) samt association till politisk eller kulturell rörelse (association 2) som båda hade en negativ 

effekt med minus 0,334 respektive minus 0,216 procentenheter. Den justerade förklaringskraften för modell 6a var 34,9%.  

Modell 7a visar regressionsanalysens resultat för de observationer gjorda på MQ:s Instagramkonto. Här var det endast en indikator 

som visade signifikant resultat, nämligen doft (vividness 3), som hade en positiv effekt på 0,661 procentenheter. Den justerade 

förklaringskraften för modell 7a var 3,5 %.  

De övriga modellerna saknar signifikanta indikatorer och tas därmed inte upp. 
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4.2. TABELL 2 - KOMMENTARER  

TABELL 3 -  KOMMENTARER I PROCENTENHETER, * P<0,05, ** P<=0,01, *** P<=0,001   

Tabell 3 visar i modell 1b resultatet för regressionsanalysen sett till samtliga observationer för beroende variabeln andel kommentarer. 

Tabellen visar att samtliga signifikanta indikatorer visade en positiv påverkan på andelen kommentarer. Indikatorn fråga eller 

uppmaning till kommentar (interaktivitet 2) ökade andelen kommentarer med 0,028 procentenheter. Indikatorn uppmaning till 

persontaggning (interaktivitet 3) ökade andelen kommentarer med 0,775 procent enheter. Indikatorn tävling (interaktivitet 5) ökade 

andelen kommentarer med 0,132 procentenheter. Den justerade förklaringskraften för modell 1b var 54,7%. 

Sett till de observationen gjorda för inlägg gjorda från Bik Bok:s flöde, modell 2b, kan det utläsas att det finns tre signifikanta 

indikatorer. Indikatorn ironi/sarkasm (underhållning 1) gav en ökad effekt på andelen kommentarer med 0,045 procentenheter. Även 

indikatorn ordlek (underhållning 2) visade sig ha en ökad effekt, 0,031 procentenheter. Endast indikatorn association till politisk eller 

kulturell rörelse (association 2) visade ett negativt resultat på minus 0,034 procentenheter. Modell 2b hade en justerad 

förklaringskraft på 45,9%. 

 Modell 1b Modell 2b Modell 3b Modell 4b Modell 5b Modell 6b Modell 7b 

Indikatorer Samtliga företag Bik Bok H&M Gina Tricot Mango Lindex MQ 

Constant 0,01 0,022 0,003 0,014 0,003 0,017 0,024 

V1 -0,004 -0,022 0,003* -0,007 0,001 -0,011 -0,017 
V2 -0,003 0,034 -0,003 -0,009 0 0,002 - 
V3 0 -0,03 -0,006* - -0,002 - 0,001 
V4 0,001 0,006 0,001 - 0 0,479 - 
V5 0,005 0,024 0,003 -0,01 - - -0,046 
I1 0,006 -0,002 -0,001 0,016* 0 0,203 0,014 
I2 0,028*** 0,013 -0,001 0,007 - 0,008 0,016 
I3 0,775*** - - - - - 0,091* 
I4 -0,024 - - -0,008 -0,001 -0,256 - 
I5 0,132*** - - - -0,001 -0,259 1,493*** 
U1 0,041 0,045*** - - - - - 
U2 -0,05 0,031* 0,003 - 0 -0,334 - 
U3 -0,001 -0,008 -0,001 -0,002 -0,001 0,015 0,007 
U4 0,003 0,005 0,006** 0,007 0 - 0,003 
A1 -0,005 -0,002 0,002* -0,002 0 0,005 -0,016 
A2 -0,008 -0,034* -0,002 -0,006 - -0,216 - 
A3 0,013 -0,009 -0,001 - 0,001 -0,01 -0,019 

        R2 0,56 0,459 0,425 0,192 0,089 0,119 0,949 
Adj R2 0,547 0,37 0,338 0,091 -0,036 -0,002 0,943 

Sig. 0 0 0 0,05 0,738 0,474 0 
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Modell 3b redovisar regressionen för de inlägg publicerade av H&M sett till den beroende variabeln andel kommentarer. När 

indikatorn rörlig bild (vividness 1) identifierades i inlägg resulterade det i en ökad andel kommentarer med 0,003 procentenheter. 

Ljud (vividness 3) visade sig ha en negativ påverkan på andelen kommentarer med minus 0,006 procentenheter. Indikatorn 

överraskande innehåll (underhållning 4) resulterade i en positiv effekt på andelen kommentarer med 0,006 procentenheter. När H&M 

använde sig av indikatorn association till opinionsbildare/kändis (association 1) i sina inlägg resulterade det i en ökad andel 

kommentarer med 0,002 procentenheter. Modell 3b hade en justerad förklaringskraft på 42,5% 

Modellen för Gina Tricot, modell 4b, hade en justerad förklaringskraft på 9,1 %. Här var det endast en indikator som hade signifikans, 

länk (interaktivitet 1). Denna indikator visade en positiv inverkan på andelen kommentarer med 0,016 procentenheter. 

Regressionsanalysen visade att modellen för MQ, modell 7b, hade en justerad förklaringskraft på 94,3%. Två indikatorer i denna 

modell visade sig ha signifikans; uppmaning till persontaggning (interaktivtet 3)  samt indikatorn tävling (interaktivitet 5). Båda 

indikatorerna visade en positiv inverkan på andelen kommentarer för MQ. Uppmaning till persontaggning (interaktivitet 3) ökade 

andelen kommentarer med 0,091 procentenheter och indikatorn tävling (interaktivitet 5) ökade andelen kommentarer med 1,493 

procentenheter.   

Modellen för Mango, modell 5b, samt modellen för Lindex, modell 6b, innehåller inte några signifikanta indikatorer och tas därmed 

inte upp. 
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5. DISKUSSION 

Nedan diskuteras regressionsanalysens resultat. Diskussionen består av två delar som vardera behandlar studiens två beroende 

variabler: andelen gillamarkeringar och kommentarer. I vardera del diskuteras först observationer för samtliga företag (modell 1a) och 

(modell 1b), följt av diskussioner av observationerna gjorda för företagens flöden enskilt (modell 2a-7a och modell 2b-7b), detta för att 

urskilja skillnader. Diskussionen avser främst de indikatorer som visat sig vara signifikanta. Därefter avslutas kapitlet i en generell 

diskussion. 

5.1. INDIKATORERS PÅVERKAN PÅ GILLAMARKERINGAR 

Regressionsanalysen visade att indikatorerna inlägg innehållande rörlig bild, doft, länk och ironi/sarkasm är signifikanta, liksom 

modellen (Modell 1a) i sin helhet. Modellen hade en justerad förklaringskraft på 5,6 %, vilket tyder på att det kan finnas ett flertal 

andra faktorer som påverkar gillamarkeringar än de oberoende variablerna som användes. Det är ändock värdefullt att diskutera 

utfallet av andelen gillamarkeringar i relation till de oberoende variablerna.  

5.1.1. RÖRLIG BILD (VIVIDNESS 1) - GILLAMARKERINGAR 

Indikatorn rörlig bild (vividness 1) hade i denna studie en negativ effekt på andelen gillamarkeringar i modell 1a som innefattar 

samtliga observationer. Det går även att identifiera en negativ påverkan för indikatorn ljud (vividness 2) i modell 3a som omfattar 

observationerna för H&M sett för den beroende variabeln gillamarkeringar. Under kodningen observerades att ljud (vividness 3) alltid 

existerade i sällskap av rörlig bild (vividness 1), det vill säga att dessa inlägg var i form av videofilmer. Sett till indikatorn rörlig bild 

(vividness 1) observerades att dessa inlägg existerade även utan ljud (vividness 2), det vill säga animationer, eller så kallade GIF-

bilder. Utifrån detta resultat kan det resoneras i att videofilmer inte skapar större engagemang än en stillbild på Instagram. Istället 

gav det en negativ effekt sett i modell 3a.  

Instagram är en plattform vars inlägg antingen består av stillbilder, videofilmer eller GIF-bilder, vilket innebär att indikatorerna rörlig 

bild (vividness 1) och ljud (vividness 2) antas som självklarheter vid användandet av Instagram. Att dessa indikatorer inte är oväntade 

kan vara en anledning till att de inte heller är engagemangskapande. Det går därför att resonera i att det är själva innehållet i 

inläggen som påverkar skapandet av engagemang och inte huruvida inlägget består av en rörlig bild eller inte. 

Vid kodningen observerades det att ett stort antal av de inlägg som bestod av rörlig bild innehöll en koppling till en opinionsbildare 

eller en politisk eller kulturell rörelse (association 2). Vidare visade regressionsanalysen att även användandet av opinionsbildare eller 

rörelser påverkade andelen gillamarkeringar negativt. (Varför associationer till opinionsbildare eller rörelser kan tänkas påverka 

konsumentengagemanget negativt förklaras mer djupgående under avsnitt 5.2., samt avsnitt 5.5.). Om inlägget består av innehåll 

som inte uppskattas av konsumenten, exempelvis en association till en enligt konsumenten olämplig kulturell rörelse, kan det tänkas 
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att konsumenten inte kommer engagera sig i inlägget och därför inte heller gillamarkerar det. Detta kan därför vara en förklaring till 

varför inlägg innehållande rörlig bild visade på en negativ effekt på andelen gillamarkeringar. 

5.1.2. DOFT (VIVIDNESS 3) - GILLAMARKERINGAR 

Enligt Schmitt (1999) kan vädjan till olika sinnen inom kommunikationen syfta till att motivera kunderna och addera värde till 

produkten. Regressionsanalysen visade på att inlägg innehållande vädjan till doftsinnet (se exempel, bild 1) hade en positiv effekt på 

andelen gillamarkeringar. Därmed går det att tolka att inlägg med sådant innehåll adderar värde till konsumenterna, samt motiverar 

dem. Doft kan därmed identifieras som en relativt viktig indikator i att skapa engagemang i form av gillamarkeringar. 

Vid kodningen identifierades inlägg med innehåll som syftar till att vädja till doftsinnet. Sådant innehåll, exempelvis blommor, var 

oftast icke-relaterat till företagens produkter. Resultatet indikerar att konsumenter tycks uppskatta innehåll icke-relaterat till 

företagens produkter, åtminstone när det gäller humor/ironi och sarkasm. Därmed kan det resoneras kring om anledningen till att 

doftvädjande inlägg uppskattas också är på grund av att innehållet är icke-relaterat till produkten. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILD 1 - EXEMPEL PÅ INLÄGG SOM VÄDJAR TILL DOFTSINNET (VIVIDNESS) HOS FÖRETAGET MQ. 

5.1.3. länk till en annan plattform (interaktivitet 1) - gillamarkeringar 

Fortin och Dholakia (2005) förklarar att inlägg som innehåller en länk till en annan plattform klassas som mer interaktiva än inlägg 

som enbart innehåller text eftersom användare kan klicka på länken. Interaktiva funktioner i kommunikationen på sociala medier kan 

öka framträdandet av sådan kommunikation (de Vries et al., 2012). Zaichkowsky (1994) beskriver att interaktivitet sannolikt påverkar 
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konsumenters känsla av delaktighet på ett positivt vis eftersom interaktiviteten ger konsumenterna en ökad kontroll. Resultaten visade 

på att inlägg innehållande en länk (interaktivitet 1) ökade delaktigheten. Att konsumenter får kontroll över frågor som berör dem 

innebär att de får empowerment (Zimmerman & Warschausky, 1998). Liksom resonerat tidigare kan företag göra konsumenterna 

delaktiga för att förse dem med empowerment, vilket då ansågs leda till engagemang. Resultaten visade att inlägg innehållande en 

länk ökade engagemanget hos konsumenterna, vilket betyder att det ökade framträdandet av interaktiva funktioner varit positiv i 

detta fall. Resultaten tycks även därmed innebära att engagemanget kommer från en ökad känsla av delaktighet och empowerment.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BILD 2 - EXEMPEL PÅ INLÄGG SOM INNEHÅLLER EN LÄNK (INTERAKTIVITET). 
 
Kodningen visade att inlägg innehållande till exempel en länk till en annan plattform (se exempel, bild 2) ofta även uppmuntrade 

konsumenterna till att ställa frågor, vilket visade på att konsumenterna fick ytterligare empowerment och uppmuntran till delaktighet i 

företaget. Därav går det att argumentera för att en länk kan leda till empowerment genom delaktighet, och att detta i sin tur resulterar 

i engagemang i form av gillamarkeringar.  

5.1.4. IRONI OCH SARKASM (UNDERHÅLLNING 1) - GILLAMARKERINGAR 

de Vries et al. (2012) poängterar att underhållande innehåll inte behöver vara kopplat till företaget, eller dess produkt. Vid kodningen 

identifierades sådant innehåll i inlägg innehållande exempelvis en glass. Resultatet av regressionsanalysen visade att denna indikator 

hade en positiv effekt på andelen gillamarkeringar med 1,293 procentenheter. Inlägg av detta slag tenderade att ofta innehålla 

ironi/sarkasm (underhållning 1) i samband med det icke-relaterade objektet (bild 3), exempelvis en ironisk text om “diet” i 

kombination med bilden på glassen. Det kan antas att två underhållande faktorer liksom dessa i kombination förhöjer graden av 

underhållning i kommunikationen. 
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Enligt Alden et al. (2000) resulterar överraskningsmoment i kommunikation sannolikt i humor vid hög närvaro av lekfullhet. Det går 

att ponera i att användning av ironi eller sarkasm kan skapa lekfullhet, det vill säga underhållning i form av humor. Enligt Taylor et 

al. (2011) kan underhållande kommunikation ha en positiv inverkan på konsumenters attityd gentemot dess avsändare. Vidare 

motiverar underhållande innehåll konsumenter att vara delaktiga i företaget (de Vries et al., 2012). Det har tidigare resonerats att en 

förhöjd nivå av empowerment ökar konsumentens nivå av engagemang. Resultaten för denna studie visade på att detta resonemang 

stämmer, eller har följts, för underhållning i form av ironi och sarkasm. Underhållning i form av humor kan därmed agera som en 

engagemangsskapande faktor.  

 

BILD 3 - EXEMPEL PÅ INLÄGG SOM INNEHÅLLER IRONI/SARKASM (UNDERHÅLLNING). 

5.1.5. GEMENSAMT FÖR SIGNIFIKANTA INDIKATORERS PÅVERKAN PÅ GILLAMARKERINGAR 

Det går att resonera i att användning av en eller flera av nämnda indikatorer medför något slags värde till konsumenterna. Barnes 

(2003) förklarar att interaktionen mellan företag och dess konsumenter leder till att konsumenterna kan känna sig viktiga, värderade 

och speciella. På så vis kan ett emotionellt värde skapas (Barnes, 2003). Vidare säger Barnes (2003) att detta leder till att 

konsumenterna känner uppskattning och respekt gentemot företaget. Detta kan tyda på att inlägg innehållande doft, en länk eller 

ironi/sarkasm i studien medförde emotionellt värde till konsumenterna. Det antas att detta kan bidra till att konsumenterna vill 

uppmuntra sådant beteende och därför ger positiv respons, det vill säga att de gillamarkerar inlägget. Ett exempel på ett sådant inlägg 

ses i Bild 2. Bild 2 visar på ett exempel där konsumenter fick empowerment, i detta fall genom möjligheten till delaktighet och att 

ställa frågor i en frågestund på det sociala mediet Snapchat. Det kan antas att konsumenterna som gillamarkerat detta inlägg gjort det 

i syfte att visa sin uppskattning till företaget och/eller för att uppmuntra sådant beteende.  
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Barnes (2003) påpekar även att vad som är ett värde beror på konsumenters uppfattningar av och förväntningar på företaget. Det går 

därför att ponera i att inlägg som vädjar till doftsinnet, exempelvis via blommor, kan överstiga förväntningarna av företaget hos vissa 

konsumenter. Samtidigt kan sådana inlägg vara i linje med andra konsumenters uppfattningar och förväntningar. Det kan därför 

antas att innehåll som överstiger eller är samstämmigt med konsumentens uppfattningar och förväntningar av ett företag resulterar i 

ett positivt utfall, det vill säga att konsumenten gillamarkerar inlägget. Detsamma kan tänkas gälla inlägg innehållande ironi eller 

sarkasm. 

5.2. INDIKATORERS PÅVERKAN PÅ GILLAMARKERINGAR FÖR ENSKILDA FÖRETAG 
För samtliga observationer var inlägg innehållande rörlig bild, doft, länk och ironi/sarkasm signifikanta indikatorer som påverkade 

andelen gillamarkeringar. Sett till varje enskilt företag fanns dock en del skillnader i resultaten. Resultaten visade bland annat att 

varken Bik Bok, Gina Tricot eller Mango hade några signifikanta indikatorer för andelen gillamarkeringar.  

H&M, Lindex och MQ hade en eller flera signifikanta indikatorer för andelen gillamarkeringar. Dock var ingen av dessa signifikanta 

indikatorer gemensamma för flera företags flöden. Detta kan tänkas bero på att företagen använde indikatorerna på olika vis och 

därmed med olika framgångsgrad, vilket kan innebära att vad som skapar gillamarkeringar för ett företag inte är garanterat att göra 

det för ett annat. I sådana fall kan det vara en förklaring till att resultaten skiljde sig relativt mycket mellan företagen. Vidare kan 

resultaten bero på att företagen använt indikatorerna i varierande mängd.  

MQ var det enda företaget som hade en signifikant indikator som också var signifikant sett till samtliga observationer för alla företag, 

nämligen doft (vividness 3). Dock kunde signifikanta indikatorer för gemensamma komponenter identifieras hos två företags flöden: 

komponenterna Vividness och Underhållning hos H&M och Lindex. 

5.2.1. H&M 

Inlägg innehållande ljud (vividness 2) hade en negativ effekt på andelen gillamarkeringar för H&M. Det kan tänkas bero på att de 

inlägg hos H&M som innehöll ljud (videofilmer) ofta innehöll associationer till opinionsbildare eller olika politiska eller kulturella 

rörelser. Som tidigare nämnt visar studien att associationer av dessa slag påverkat andelen gillamarkeringar negativt och liksom 

resonerat kring inlägg innehållande rörlig bild (vividness 1), kan detta tänkas vara anledningen till att inlägg innehållande ljud hos 

H&M visade på en negativ effekt på andelen gillamarkeringar. 

Regressionsanalysen visade att även de inlägg hos H&M som innehöll en fråga eller uppmaning till att kommentera (interaktivitet 2) 

minskade andelen gillamarkeringar. Att en fråga eller uppmaning till kommentar påverkade andelen gillamarkeringar negativt kan 

tänkas bero på att konsumenten i dessa fall eventuellt är mer benägen att engagera sig genom att kommentera inlägget, snarare än 

att gillamarkera det, vilket därmed resulterade i en minskad andel gillamarkeringar.  
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Däremot visade den insamlade datan att inläggen tillhörande H&M där inlägg innehållande överraskningsmoment (underhållning 4) 

var förekommande ökade andelen gillamarkeringar. Överraskande innehåll kan uppfattas vara humoristiskt, och innehåll av 

humoristiskt slag kan anses vara underhållande, vilket tyder på att överraskande moment är underhållande. Underhållande innehåll 

kan ha en positiv effekt på konsumenters attityd mot avsändaren av sådant innehåll (Taylor et al., 2011). Enligt de Vries et al. (2012) 

behöver underhållande innehåll inte nödvändigtvis vara direkt kopplat till företaget, vilket kunde observeras i H&M:s inlägg där det 

förekom överraskande moment som var icke-relaterade till företaget eller dess produkt. Detta kan ha resulterat i att konsumenterna 

uppfattade inläggen att vara underhållande. Då underhållande innehåll kan motivera konsumenterna att vara delaktiga i företaget 

(de Vries et al., 2012), kan det tänkas att ökningen av andelen gillamarkeringar hos H&M i detta fall berodde på att konsumenternas 

attityd mot innehållet varit positiv och att konsumenterna då blivit motiverade att engagera sig i företaget genom att gillamarkera 

inläggen.  

5.2.2. LINDEX 

Inlägg som innehöll en politisk eller kulturell rörelse (association 2), minskade andelen gillamarkeringar hos Lindex. Enligt Hoeffler & 

Keller (2002), har de uppfattade fördelarna som är förknippade till en rörelse sin grund i anknytningen mellan konsumenternas egna 

värderingar, och de värderingar som är kopplade till rörelsen. Att associera företaget med en politisk eller kulturell rörelse kan göra att 

företaget blir mer positivt uppfattat av konsumenterna, som i sin tur kan leda till att konsumenters relation till företaget påverkas 

positivt (Hoeffler & Keller, 2002).  

Det faktum att gillamarkeringarna hos Lindex minskade vid användning eller referering till en sådan rörelse kan betyda att 

konsumenterna saknade en positiv, eller hade en negativ uppfattning av den använda rörelsen i sådana inlägg. Vidare kan det 

innebära att konsumenterna istället saknade en uppfattning om rörelsen helt. Detta kan i sådana fall ha lett till att konsumenterna 

inte såg någon vits i att engagera sig i inläggen associerade med rörelsen. Det minskade engagemanget kan också tänkas bero på att 

konsumenterna som hade en uppfattning av rörelsen kan ha ansett att företagets värderingar inte stämde överens med rörelsens 

värderingar, det vill säga att företaget inte uppfattades som rätt för att sprida ett sådant budskap.  

Även inlägg som innehöll rörlig bild (vividness 1) visade sig ha en signifikant negativ effekt på andelen gillamarkeringar för Lindex. 

Liksom resonerat kring samma indikator (vividness 1) för modell 1a kan detta tänkas bero på att varken videofilmer, inlägg 

innehållande rörlig bild i kombination med ljud, eller GIF-bilder/animationer (inlägg innehållande rörlig bild utan ljud) i denna studie 

resulterade i högre engagemang än en stillbild. Detta resonemang bygger på att samtliga inlägg i studien som innehåller ljud 

(vividness 2) varit videofilmer, och att även indikatorn för ljud i regressionsanalysens resultat visade sig ha en negativ effekt på 

andelen gillamarkeringar.  

Att rörlig bild hade en negativ inverkan på andelen gillamarkeringar för Lindex kan tänkas bero på att det vid kodningen observerades 

att flertalet av företagets rörliga bilder innehöll en association till en politisk eller kulturell rörelse (association 2). Studien visade att 
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även inlägg innehållande anknytning till en politisk eller kulturell rörelse minskade andelen gillamarkeringar för Lindex. Det antas 

därför att detta kan vara en förklaring till att även inlägg som innehåller rörlig bild visar på negativ effekt på andelen 

gillamarkeringar för Lindex. 

Resultatet visade att inlägg som innehöll vädjan till känsel (vividness 4) ökade andelen gillamarkeringar för flödet hos Lindex. Enligt 

Schmitt (1999) kan vädjan till olika sinnen göras i företags kommunikation mot deras kunder för att motivera dem och addera värde 

till produkten. Vid kodningen identifierades flertalet inlägg i flödet hos Lindex där  det bedömdes att vädjan till känsel utfördes genom 

att illustrera hur ett klädesplagg rörde sig i vinden vilket förmedlade en förståelse för känslan i plagget, och liknande. Det är då 

tänkbart att värdet adderats till plagget, eftersom det visar mer än bara bilden av plagget. Värdet adderades då genom att 

konsumenter fick en känsla av hur plagget kan kännas på kroppen. Detta kan innebära att vädjan till känsel har lyckats motivera 

kunderna och adderat ett värde, vilket ledde till att konsumenterna ville engagera sig. 

Vidare visade resultatet att inlägg som innehöll en ordlek (underhållning 2) minskade andelen gillamarkeringar hos Lindex. 

Underhållning kan ha en positiv inverkan på attityden konsumenter har till ett företag (Raney et al., 2003). de Vries et al. (2012) 

påpekar att underhållande innehåll gör konsumenter motiverade till att deltaga i företaget. Resultatet för flödet hos Lindex verkar visa 

på det motsatta, vilket kan tänkas bero på att ordleken inte lyckades underhålla konsumenterna på det avsedda sättet. Vid kodningen 

identifierades flertalet användningar av samma ordlek. Om ordleken inte lyckades underhålla på det tänkta sättet vid första 

användningen, kan det möjligen ha uppfattats som irriterande för följarna att behöva se denna ordlek om och om igen, vilket skulle 

kunna vara anledningen till det minskade engagemanget i sådana inlägg.  

5.3. INDIKATORERS PÅVERKAN PÅ KOMMENTARER 

Regressionsanalysen visade att indikatorerna fråga/uppmaning till kommentar (interaktivitet 2), persontaggning (interaktivitet 3), 

och tävling (interaktivitet 5) var signifikanta, vilka samtliga hör till komponenten interaktivitet. Modell 1b hade en signifikansnivå på 

0,000. Modellens justerade förklaringskraft var 54,7%. Det höga värdet för den justerade förklaringskraften tyder på att dessa 

indikatorer är relevanta att använda i syfte att skapa kommentarer. Nedan diskuteras regressionsanalysens resultat i koppling till den 

beroende variabeln andel kommentarer. 

5.3.1. GEMENSAMT FÖR SIGNIFIKANTA INDIKATORERS PÅVERKAN PÅ KOMMENTARER 

Resultatet av regressionsanalysen visade att de indikatorer som var av signifikans i fråga om påverkan på kommentarer var 

interaktiva indikatorer. de Vries et al. (2012) påpekar att användning av interaktiva funktioner är ett medel för att öka framträdandet 

av kommunikation på sociala medier. Denna ökning av framträdande var enligt resultaten positiv, då interaktivitet ökade andelen 

kommentarer. En ökad kontroll för konsumenten kan nås genom interaktivitet, vilket sannolikt leder till en ökad känsla av delaktighet 

(Zaichkowsky, 1994). Resultaten tycks vara i samstämmighet med Zaichkowskys resonemang, då inlägg innehållande någon av dessa 

indikatorer skapade engagemang. Enligt Gillin (2007) kan sociala medier öka konsumenters känsla av empowerment. Att 
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konsumenter får kontroll över frågor som berör dem innebär att de har empowerment (Zimmerman & Warschausky, 1998). Det 

resonerades tidigare i att delaktighet leder till empowerment, vilket i sin tur leder till engagemang, och att detta kunde göras 

exempelvis genom att uppmuntra konsumenten att dela med sig av sin åsikt. Resonemanget tycks stämma med resultaten, det vill 

säga att inlägg innehållande fråga eller uppmaning att kommentera (interaktivitet 2), uppmaning till persontaggning (interaktivitet 3) 

eller tävling (interaktivitet 5) är interaktiva inslag som ger ökad delaktighet och empowerment och ledde till ett ökat engagemang. 

Ravald & Grönroos (1996) pekar på betydelsen av värde inom relationsmarknadsföring. Emotionellt värde skapas genom interaktion 

mellan konsumenterna och företaget, som får konsumenterna att känna sig speciella, värderade och viktiga. Vidare kan detta leda till 

att konsumenter känner respekt och uppskattning gentemot företaget. (Barnes, 2003). Interaktiva inslag som en fråga eller 

uppmaning till att kommentera, uppmaning till persontaggning och tävling (se exempel, bild 4), leder troligen till att konsumenterna 

känner uppskattning i att de får vara delaktiga i frågor som rör dem och därför vill de uppmuntra sådant beteende genom att deltaga i 

aktiviteten. Därmed är dessa indikatorer användbara i syfte att skapa engagemang i form av kommentarer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILD 4 - EXEMPEL PÅ INLÄGG MED INTERAKTIVITET HOS MQ 

5.4. INDIKATORERS PÅVERKAN PÅ KOMMENTARER FÖR ENSKILDA FÖRETAG 

Sett till företagens flöden enskilt visade resultaten att varken Mango eller Lindex hade några signifikanta indikatorer för andelen 

kommentarer. Bortsett från MQ hade de resterande företagen inga signifikanta indikatorer som var gemensamma för hela modell 1b, 

det vill säga samtliga observationer för alla företag. Gina Tricot, Bik Bok och H&M hade istället olika indikatorer som var signifikanta 

för andelen kommentarer. En förklaring till detta kan ligga i att företagen har använt indikatorerna på olika vis och därmed med olika 

framgångsgrader. Detta kan innebära att det som skapar kommentarer för ett företag inte garanterat kommer att göra det för ett 
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annat. I sådana fall kan det vara en förklaring till att resultaten skiljer sig relativt mycket mellan företagen. Vidare kan dessa resultat 

bero på att företagen använt indikatorerna i varierande mängd. 

5.4.1. MQ 

För MQ:s flöde var inlägg innehållande uppmuntring till persontaggning (interaktivitet 3) och tävling (interaktivitet 5) signifikanta 

indikatorer, som påverkar andelen kommentarer positivt, vilket även överensstämmer med samtliga observationer för alla företag 

(Modell 1b). Varför dessa indikatorer ökat andelen kommentarer kunde läsas i avsnitt 5.3.1.. Se även exempel Bild 4 – Exempel på 

inlägg med interaktivitet hos MQ. 

5.4.2. GINA TRICOT 

Resultaten för Gina Tricot:s flöde visade att inlägg innehållande en länk (interaktivitet 1), påverkade andelen kommentarer positivt. 

Detta kan kopplas till resultaten för samtliga företag (modell 1b), där det är tydligt att interaktivitet är en viktig komponent för att 

generera kommentarer, detta då interaktivitet ökar delaktigheten hos konsumenter vilket sedan ledde till engagemang, enligt 

resultaten. 

5.4.3. BIK BOK 

Inlägg innehållande association till politisk eller kulturell rörelse (association 2), minskade andelen kommentarer för Bik Boks flöde. 

Liksom resonerat kring den minskade andelen gillamarkeringar för Lindex flöde vid användning av politisk eller kulturell rörelse, kan 

det antas att andelen kommentarer för Bik Bok minskade av samma orsak. Detta kan alltså tyda på att konsumenten saknade en 

uppfattning om den använda rörelsen, eller att uppfattningen var mer negativ än positiv och att detta medfört att konsumenten valde 

att inte engagera sig i de inlägg där företaget associerade sig med rörelsen. Vidare är det tänkbart att det minskade engagemanget 

från konsumenten kan ha berott på att konsumenten uppfattade det som att rörelsens värderingar inte stämde överens med dennes 

uppfattning av företagets värderingar. Detta innebär alltså att företaget sett ur konsumentens perspektiv associerade sig med “fel” 

politisk eller kulturell rörelse. 

Resultaten för Bik Boks flöde visade att inlägg innehållande ironi/sarkasm (underhållning 1) och inlägg innehållande ordlek 

(underhållning 2), ökade andelen kommentarer. Ironi och sarkasm hade en positiv påverkan på andelen gillamarkeringar för samtliga 

observationer. Analysen för samtliga observationer visade att underhållning i form av humor agerar som en engagemangsskapande 

faktor för den beroende variabeln andel gillamarkeringar. Detta grundade sig i att underhållande innehåll motiverar konsumenter att 

vara delaktiga i företaget (de Vries et al., 2012), samt att underhållande kommunikation kan ha en positiv effekt på konsumenters 

attityd gentemot sådan kommunikation (Taylor et al., 2011). Det resonerades tidigare i att delaktighet förser konsumenter med 

empowerment, vilket i sin tur leder till engagemang i form av gillamarkeringar, vilket stämde med resultaten för samtliga 

observationer. Detta kan tänkas förklara varför en ökad andel kommentarer också uppstår för Bik Bok:s flöde vid användning av ironi 
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och sarkasm, det vill säga att en sådan typ av engagemangsskapande faktor även påverkar den andra delen i engagemang positivt. 

Det är tänkbart att samma process gäller för Bik Bok:s flöde vid användning av indikatorn ordlek, det vill säga att sådan underhållning 

är en engagemangsskapande faktor för den beroende variabeln andel kommentarer.  

5.4.4. H&M 

Även resultaten för H&M:s flöde visade på att en indikator kopplad till underhållning, det vill säga inlägg innehållande 

överraskningsmoment (underhållning 4) påverkade andelen kommentarer positivt, vilket tycks relatera till ovan resonemang. de Vries 

et al. (2012) påpekar att underhållande innehåll inte nödvändigtvis är kopplat till företaget och dess produkt, vilket indikatorn 

överraskningsmoment är ett tydligt exempel på. Detta kan betyda att de som följer H&M:s flöde blir positivt överraskade när sådant 

innehåll inkluderas i inläggen.   

För H&M var indikatorn som syftade till en opinionsbildare i ett inlägg (association 1) en signifikant indikator med en positiv effekt på 

andelen kommentarer. Enligt Bearden & Etzel (1982) är en referensgrupp en grupp av personer, eller en person, som betydligt 

påverkar en individs beteende. Användning av referensgrupper kan vara en kritisk källa till värden i företag (Escalas & Bettman, 

2005). Enligt Cheng-Hsui Chen (2001) är ett resultat av användning av associationer att skapa värde hos konsumenten. Detta värde 

skapas genom att varumärket differentierar sig och skapar positiva känslor och attityder för företaget (Cheng-Hsui Chen, 2001). Socialt 

avlägsna referensgrupper kan påverka konsumenter om konsumenterna har positiva attityder gentemot sådana referensgrupper 

(Cocanongher & Bruce, 1971). Att denna indikator resulterade i en positiv effekt på beroende variabeln andel kommentarer kan tyda 

på att H&M använt sig av en eller flera opinionsbildare som fungerat väl som referensgrupper. Vid kodningen av H&M:s flöde 

identifierades att de opinionsbildare som använts oftast var kända personer. Det är troligt att majoriteten av H&M:s följare är icke-

kända personer, vilket kan betyda att de befinner sig långt från opinionsbildarna socialt. Referensgrupperna har därmed påverkat 

konsumenterna betydligt, och på ett positivt vis. Därmed har de använda referensgrupperna varit lämpliga val som fungerat med 

H&M:s följare. Referensgrupperna kan tänkas ha bidragit med ett värde till H&M och/eller H&M:s produkt, enligt konsumenterna, 

vilket kan vara anledningen till det ökade engagemanget i form av kommentarer.  

Resultaten för H&M:s flöde visade att inlägg innehållande rörlig bild (vividness 1), ökade andelen kommentarer, medan inlägg som 

innehöll doft (vividness 3), minskade andelen kommentarer. Dessa resultat kan tänkas bero på ett flertal orsaker. Exempelvis kan 

användningen av innehåll som vädjar till doftsinnet gjort att innehållet inte bidragit med något positivt värde och därmed minskade 

responsen. Det är också tänkbart att H&M:s inlägg som vädjade till doftsinnet varit utformade på ett sätt som givit konsumenterna en 

minskad känsla av delaktighet. I sådana fall har den minskade delaktigheten lett till en minskad känsla av empowerment hos 

konsumenterna, vilket kan förklara varför andelen gillamarkeringar minskade i sådana inlägg. Omvänt kan det vara förklaringen till 

varför inlägg innehållande rörlig bild (vividness 1), påverkat andelen kommentarer för H&M:s flöde positivt.  

  



 

   28 
 

5.5. GENERELL DISKUSSION 
Ur tidigare diskussion kunde det urskiljas att de indikatorer som skapar kommentarer inte är desamma som skapar gillamarkeringar. 

Doft, länk, ironi/sarkasm identifierades som engagemangsskapande indikatorer för gillamarkeringar, medan indikatorerna fråga, 

uppmaning till persontaggning och tävling identifierades som engagemangsskapande för kommentarer.  

Enligt de Vries et al. (2012) kan användning av interaktiva inslag vara ett sätt att öka framträdandet av innehåll på sociala medier. 

Samtliga av indikatorerna för kommentarer härrör från samma komponent, interaktivitet, och uppmanar på ett eller annat sätt 

konsumenten att interagera via kommentarsfältet. Denna ökning av framträdandet är då positiv eftersom den lett till ett ökat 

engagemang. Om företaget ställer en fråga i ett inlägg i syfte att ge konsumenterna empowerment får inte konsumenterna ut den 

fulla potentialen av sådan empowerment genom att enbart gillamarkera inlägget, det vill säga att en gillamarkering inte räcker för att 

påverka frågan som ställts. Om konsumenterna däremot väljer att svara på frågan via en kommentar har de både utnyttjat sin 

empowerment genom att påverka i frågan men även uppmuntrat företaget till att publicera liknande innehåll. Detta kan jämföras med 

att enbart gillamarkera, vilket uppmuntrar företaget att fortsätta med sådana publiceringar men inte svarar till företagets uppmaning. 

Då ett emotionellt värde skapas genom interaktion mellan företag och konsument (Barnes, 2003), tycks kommentarer spela en stor 

roll i syfte att arbeta med långsiktiga relationer på sociala medier. 

De interaktiva indikatorerna uppmanar konsumenten att interagera via kommentarsfältet. Enligt studien skapade interaktivitet mest 

engagemang i form av kommentarer. eWoM gör sig bäst via kommentarsfältet på Instagram. Därav går det att resonera i att 

interaktivitet sannolikt skapar eWoM. Exempelvis kan uppmaningar till persontaggningar göra att konsumenter sprider ordet vidare till 

andra konsumenter. Detta visar tydligt på förekomsten av eWoM på Instagram. WoM, eller eWoM i detta fall, föreslås vara en av de 

viktigaste reaktionerna från formandet av relationer till konsumenterna (e.g. White & Schneider, 2000; Reichheld, 2003).  

Bortsett från att göra en persontaggning i ett inlägg i syfte att sprida ordet vidare identifieras ingen särskild anledning till att 

kommentera ett inlägg där fokus låg i att vädja till doftsinnet, eller att syftet med inlägget var att hänvisa konsumenten till en annan 

plattform. Detsamma kan antas för övriga indikatorer som inte härrör från komponenten interaktivitet. Det är tänkbart att sådana 

publiceringar snarare syftar till att skapa gillamarkeringar än att skapa kommentarer. Undantaget är sådana inlägg där någon av 

dessa indikatorer används i samband med en uppmaning att kommentera. Att gillamarkera inlägg med någon av dessa indikatorer 

innebär att konsumenterna visar uppskattning till beteendet samt uppmuntrar företaget att fortsätta med sådana publiceringar.  

Det resonerades tidigare i att användning av en eller flera hashtags ansågs vara ett verktyg för spridning av eWoM med syfte att 

uppmuntra till interaktivitet mellan företag och kund, samt konsumenter emellan. Av denna anledning förväntades det vid 

kodningstillfället att regressionsanalysen skulle visa på att denna indikator (interaktivitet 4) var vanligt förekommande. Mot förmodan 

visade det dock sig att denna indikator var mycket sällsynt i de observationer som utförts för studien. Att indikatorn användning av 

hashtag inte visar något resultat i regressionsanalysen kan då vara en konsekvens av detta. Det kan tänkas att denna indikator i 
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kombination med andra indikatorer inom interaktivitet, eller indikatorn ironi/sarkasm, kan skapa ytterligare engagemang hos 

konsumenterna jämfört med resultatet för varje enskild indikator. Detta resonemang grundar sig i att dessa indikatorer visade sig ha 

en positiv effekt på skapandet av konsumentengagemang. Indikatorn användning av hashtag kan då tänkas hjälpa till att förstärka 

effekten av dessa indikatorer. 

Enligt Anderson & Weitz (1992) bör båda parter, alltså konsument och företag, vara villiga att aktivt bygga upp en relation om den 

ska hålla. Förtroende innebär att det ligger i båda parters intresse att arbeta vidare med relationen (Ganesan, 1994). Genom att 

konsumenter kommenterar och/eller gillamarkerar inlägg uppmuntrar de företag att fortsätta publicera sådant innehåll. Detta blir en 

slags bekräftelse för företaget om vad konsumenten vill ha, vilket leder till att företaget får större insikt i vilka indikatorer som är 

fördelaktiga att använda, och hur dessa ska användas. Utfallet av detta kan bli att företaget lyckas bättre i skapandet av 

konsumentengagemang. Detta visar på ett slags samspel där både företaget och konsumenterna agerar för att utveckla relationen som 

på lång sikt gynnar båda parter. 

Löfte och förtroende kan ses som de två grundpelarna inom relationsmarknadsföring. Om företaget inte lever upp till konsumenternas 

förväntningar, det vill säga håller sina löften, rubbas relationen. Därför är det viktigt att företaget håller vad det lovar. (Grönroos, 

1994) En utebliven relation innebär minskad chans att uppnå långsiktig lönsamhet, kundnöjdhet och en återkommande kundbas 

(Grönroos, 1994). WoM beskrivs som det ultimata testet av relationen mellan företag och konsument (Bendapudi & Berry, 1997), och 

förtroende uppmuntrar konsumenter till att sprida WoM (Ranaweera & Prabhu, 2003). Ett exempel på när ett förtroende eller löfte kan 

brytas är när företag associerar sig med en politisk eller kulturell rörelse som av någon orsak inte är lämplig för företaget i fråga. 

Exempel på detta identifierades via analysen, där association till politisk/kulturell rörelse ledde till minskat engagemang hos både 

Lindex och Bik Bok. Det kan innebära att konsumenten antingen inte haft förtroende för företaget från början, före associationen 

gjordes. Det kan i annat fall innebära att konsumenten tidigare haft ett förtroende för företaget och dess associationer, men att 

företaget kan ha brutit detta löfte eller förtroende genom att välja att associera sig med något konsumenten inte uppskattar, vilket då 

sänker dennes förtroende eller gör att konsumenten tappar förtroendet helt. Enligt Hollebeek (2011), ingår känslor av stolthet i att 

associeras med företaget i den emotionella delen av konsumentengagemang. Detta kan vara en förklaring till varför konsumenterna 

tappat förtroende för företaget. Sådana känslor kan i sådana fall ha försvunnit i och med den av konsumenterna icke uppskattade 

associationen som använts. Engagemang i form av kommentarer minskade för Bik Bok:s inlägg där association till politisk/kulturell 

rörelse gjordes, vilket vidare kan betyda att viljan att sprida eWoM kan ha minskat i dessa fall om förtroendet försvunnit eller 

minskats. 

Genom att koppla positiva associationer till företaget stärks befintliga positiva känslor som konsumenten har gentemot företaget i 

fråga, vilket också är ett sätt att skapa nya affektioner hos konsumenten (Hollebeek, 2011). Association till opinionsbildare ledde till 

ökat engagemang i form av kommentarer för H&M. Detta är ett exempel som identifierades från studien där ett sådant löfte infriades, 

eller där konsumenterna hade skäl att ha förtroende för företaget. Utfallet kan innebära att ett förtroende för företaget har börjat 

växa hos konsumenten, eller att ett befintligt förtroende har förstärkts genom att företaget använt en opinionsbildare som passar ihop 
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med konsumenterna. Då förtroende uppmuntrar konsumenter till att sprida WoM (Ranaweera & Prabhu, 2003), går det att ponera i att 

en del av de ökade kommentarerna består av exempelvis persontaggningar, vilket är ett tydligt exempel på eWoM. Om 

konsumenterna uppskattar den använda referensgruppen är det tänkbart att de vill visa upp referensgruppen eller användningen av 

den till andra personer i sin sociala krets.  

Resultatet från regressionsanalysen visade att inlägg innehållande association till en högtid/speciell kalenderdag (association 3) 

saknade signifikans i samtliga modeller. Det har tidigare antagits att en association till högtid/speciell kalenderdag kunde användas 

på liknande vis som association till opinionsbildare och politisk/kulturell rörelse. Att studien inte visar något signifikant resultat för 

denna indikator var ett oväntat resultat. Det går då inte att säga någonting om den effekt denna indikator hade även om den 

registrerades under observationerna.  

Studien bygger på att sociala medier är en lämplig plattform för företag i arbetet med långsiktiga relationer till sina kunder och 

konsumentengagemang är av stor betydelse för relationsutveckling mellan dessa parter. På Instagram har modeföretagen därmed en 

möjlighet att skapa konsumentengagemang. Konsumentengagemang på sociala medier karaktäriseras av interaktiva upplevelser 

mellan företag och konsumenter (Brodie et al., 2013). Diskussionen påvisade att konsumenterna uppskattade innehåll som var icke-

relaterat till företagen och/eller dess produkter. Detta hade en särskilt stark påverkan för inlägg innehållande indikatorn 

ironi/sarkasm. Även positiv påverkan identifierades på H&M:s flöde för inlägg innehållande överraskningsmoment, liksom på Bik 

Bok:s flöde för inlägg innehållande indikatorn ordlek. Dessa icke-relaterade innehåll härrörde från komponenten underhållning. Enligt 

Raney et al. (2003) kan underhållande, men icke-relaterat innehåll ändå ha en positiv effekt på konsumenters attityd gentemot 

avsändaren av sådant innehåll, det vill säga företaget. Värde är en vital del i relationsmarknadsföring (Ravald & Grönroos, 1996), då 

värde utgör början på processen till kundrelationer (Barnes, 2003). Vad som är av meningsfullt värde definieras av konsumenten, 

genom hur väl företaget anses stämma ihop med konsumentens egna värderingar och det som är viktigt för denne (Barnes, 2003). 

Detta tyder på att sådant underhållande, men icke-relaterat innehåll, är viktigt för konsumenterna för samtliga företag (ironi och 

sarkasm), samt för Bik Bok (ordlek) och för H&M (överraskningsmoment). Därmed kan sådant innehåll fungera som en viktig del i 

relationsskapandet. Vid kodningen av modeföretag på Instagram observerades det att de inlägg som enbart syftade till att visa 

företagets utbud (exempelvis genom att visa upp dess nya kollektion) oftast grundade mer i vivida egenskaper och mindre i 

interaktivitet då inläggen tenderade att sakna uppmaningar till interaktion, vilket kan jämföras med underhållande icke-relaterat 

innehåll som vid kodningen oftare ansågs innehålla mer interaktiva funktioner. Det kan därför antas att företagsflöden med enbart 

produktrelaterat innehåll kan sakna tillräckligt med utrymme för möjlighet till interaktion mellan företaget och dess kunder.  
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6. SLUTSATS 
Syftet med studien är att förse företag med högre förståelse gällande hur de via företagsgenererade inlägg på sociala medier 

fördelaktigt kan arbeta med sina kundrelationer. Studien visar att vad som skapar kommentarer inte är detsamma som skapar 

gillamarkeringar. Därmed bör företag anpassa innehållet i sina inlägg utefter vilken typ av engagemang de önskar. 

Dock visar studien att inlägg som försöker få konsumenter att kommentera innebär en högre grad av interaktion, varför det är mer 

önskvärt att sträva efter kommentarer, detta då företag måste skapa värde för att kunna utveckla och bygga vidare på kundrelationer, 

vilket görs via interaktion till kunderna. På sociala medier görs detta genom att i inläggen inkludera interaktiva funktioner, som syftar 

till att få konsumenterna att kommentera inläggen. Genom interaktiva inslag i inläggen kan företag dessutom på bästa sätt skapa 

eWoM vars förekomst tyder på existens av en stark relation, vilket är vidare incitament för att kommentarer är mer önskvärda. 

Interaktivitet leder till att konsumenterna får möjlighet till delaktighet, vilket ger dem empowerment. Studien har visat att 

empowerment ledde till ökat konsumentengagemang. Konsumentengagemang i form av kommentarer är därför mer gynnsamt för 

företag i utvecklandet/styrkandet av kundrelationer. Därför bör kommentarer vara det företag strävar efter att generera. 

Denna studies huvudresultat är identifikationen av vad som driver konsumentengagemang i form av kommentarer. Interaktivitet har 

identifierats som den av de undersökta komponenter som skapar mest kommentarer. Att arbeta med kundrelationer via sociala medier 

görs fördelaktigen genom att inkludera interaktiva inslag i inläggen för att öka konsumentengagemanget. Störst effekt kan dock nås 

genom användning av interaktivitet i kombination med andra indikatorer. Att kombinera interaktivitet med andra komponenter anses 

väsentligt för att öka graden av det emotionella konsumentengagemanget. Studien har visat på att underhållande innehåll i form av 

ironi och sarkasm är särskilt engagemangsskapande när det gäller gillamarkeringar. Därför kan det anses fördelaktigt att kombinera 

interaktiva inslag med ironi och sarkasm. Studien har även visat på att andra indikatorer som hör till underhållning, 

överraskningsmoment och ordlek, kan vara fördelaktiga att använda i kombination med interaktivitet. På så vis kan interaktionen leda 

till mer konsumentengagemang i form av kommentarer, och icke-relaterat innehåll i form av underhållning kan skapa mer värde för 

konsumenten och öka positiva attityder. Detta är viktigt i relationen mellan företag och konsument, både gällande skapandet av nya 

relationer till konsumenter, samt påbyggande av existerande kundrelationer. 

Vidare kan interaktivitet kombineras exempelvis genom att associera företaget med en politisk eller kulturell rörelse, eller en 

opinionsbildare. Studien visar dock att opassande eller felaktigt använd association leder till minskat engagemang, samt kan vara en 

faktor som bidrar till att konsumenten tappar förtroendet för företaget. Detta belyser vikten av att företaget väljer det som är rätt för 

företaget i fråga. Om rätt association väljs kan det leda till ökat emotionellt konsumentengagemang, samt främjandet av relationen då 

konsumentens förtroende för företaget upprätthålls, eller byggs. Vad som är rätt för företaget beror på vad dess konsumenter 

förväntar sig av det. 
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För att försöka säkerställa att företaget använder det mest lämpliga innehållet bör företag ta hänsyn till vilka av dess inlägg som 

resulterar i högt samt önskat engagemang (många gillamarkeringar och/eller kommentarer), och titta på vilka komponenter och 

indikatorer dessa inlägg innehåller. Konsumenternas uppvisade engagemang i sådana inlägg visar då på vilket innehåll de vill ha från 

företaget på sociala medier. Detta förklarar vikten av ett existerande samspel mellan parterna som är essentiell för att relationen ska 

kunna bestå och utvecklas.  

6.1. IMPLIKATIONER OCH FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 
Studien har fastställt vikten av interaktivitet i syfte att skapa konsumentengagemang på sociala medier, samt att det kan vara 

fördelaktigt att kombinera interaktivitet med andra indikatorer.  

De indikatorer som i denna studie visats skapa kommentarer skiljer sig från de indikatorer som skapade gillamarkeringar. Den låga 

justerade förklaringskraften för Modell 1a tyder dock på att det finns flertalet andra indikatorer som kan förklara uppkomsten av 

gillamarkeringar. Det vore därmed av intresse att studera andra indikatorers påverkan på andelen gillamarkeringar i inlägg på 

Instagram för att komplettera denna studie och på så vis få en bredare kunskap om vilka indikatorer som skapar 

konsumentengagemang. Att undersöka hur två eller fler indikatorer som används samtidigt påverkar engagemang kan också tänkas 

bidra med vidare insikt inom området. Exempelvis vore det av intresse att undersöka hur användning av underhållande indikatorer i 

samspel med interaktiva indikatorer påverkar konsumentengagemanget.  

Studien har mätt antal kommentarer, men inte tagit hänsyn till vad kommentarerna säger. Det vore därför av intresse att undersöka 

naturen av kommentarer. Kanske går det att se ett samband mellan kommentarers natur och särskilda indikatorer som används i 

inlägget, genom en kvalitativ innehållsanalys. Vidare skulle det vara intressant att studera hur ofta företagen svarar tillbaka på 

kommentarer riktade till företaget i kommentarsfältet. Detta skulle vidare kunna ge värdefull kunskap eller insikt i hur relationen 

mellan företag och konsument ter sig på sociala medier.  

Denna studie har undersökt modeföretags inlägg på Instagram. Sex företags flöden undersöktes, vilket resulterade i totalt 600 

observationer (100 observationer per företagskonto). Resultaten kan därför tänkas generaliseras för just denna bransch över flera 

plattformar. Det är dock tänkbart att skapandet av engagemang kan te sig olika på olika plattformar, varför det vore intressant att 

utföra en liknande studie över flertalet sociala medier. Vidare har det under kodningen observerats att en del av de valda 

indikatorerna, exempelvis vädjan till smak, lukt och känsel, kan tänkas vara mer lämpliga för andra branscher. Exempelvis skulle 

sådana indikatorer kunna tänkas spela en större roll för andra branscher, så som snacksbranschen eller resebranschen. Därmed kan 

det tänkas vara givande att studera andra branscher. 

  



 

   33 
 

7. KÄLLFÖRTECKNING 
Alden, D., Mukherjee, A., & Hoyer, W. (2000). The Effects of Incongruity, Surprise and Positive Moderators on Perceived Humor in  
 Television Advertising, Journal Of Advertising, 29(2). Doi: 10.1080/00913367.2000.10673605 
 
Allsop, D., Bassett, B., & Hoskins, J. (2007). Word-of-Mouth Research: Principles and Applications. Journal Of Advertising Research,  

47(4), 398-411. Doi: 10.2501/s0021849907070419 
 
Anderson, E., & Weitz, B. (1992). The Use of Pledges to Build and Sustain Commitment in Distribution Channels. Journal Of Marketing  

Research, 29(1), 18. Doi: 10.2307/3172490 
 
Barnes, J. (1997). Closeness, strength, and satisfaction: Examining the nature of relationships between providers of financial services  

and their retail customers. Psychology And Marketing,14(8), 765-790. Doi: 
10.1002/(sici)15206793(199712)14:8<765::aid-mar3>3.0.co;2-c 

 
Barnes, J. (2001). Secrets of customer relationship management. New York: McGraw-Hill. 
 
Barnes, J. (2003). Establishing Meaningful Customer Relationships: Why Some Companies and Brands Mean More to Their Customers.  

An International Journal, 13(3), 178-186. Doi: 10.1108/09604520310476445 
 
Bauer, H., Grether, M., & Leach, M. (2002). Customer Relations Through the Internet. Journal Of Relationship Marketing, 1(2), 39-55.  

Doi: 10.1300/j366v01n02_03 
 
Bearden, W., & Etzel, M. (1982). Reference Group Influence on Product and Brand Purchase Decisions. J CONSUM RES, 9(2), 183.  

Doi: 10.1086/208911 
 
Bendapudi, N., & Berry, L. (1997). Customers' motivations for maintaining relationships with service providers. Journal Of Retailing,  

73(1), 15-37. Doi: 10.1016/s0022-4359(97)90013-0 
 
Berry, L. (1995). Relationship Marketing of Services--Growing Interest, Emerging Perspectives. Journal Of The Academy Of Marketing  

Science, 23(4), 236-245. Doi: 10.1177/009207039502300402 
 
Boyd, D., & Ellison, N. (2007). Social Network Sites: Definition, History and Scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication,  

13 (1), 210-230. Doi: 10.111/j.1083-6101.2007.00393.x 
 
Bryman, A., & Bell, E. (2013). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Stockholm: Liber. 
 
Brodie, R., Ilic, A., Juric, B., & Hollebeek, L. (2013). Consumer engagement in a virtual brand community: An exploratory analysis.  

Journal Of Business Research, 66(1), 105-114. Doi: 10.1016/j.jbusres.2011.07.029 
 
Cheng‐ Hsui Chen, A. (2001). Using free association to examine the relationship between the characteristics of brand associations and  

brand equity. Journal Of Product & Brand Management, 10(7), 439-451. Doi: 10.1108/10610420110410559 
 
Cocanougher, A., & Bruce, G. (1971). Socially Distant Reference Groups and Consumer Aspirations. Journal Of Marketing Research,  

8(3), 379. Doi: 10.2307/3149581 
 
Constantinides, E., & Fountain, S. (2008). Web 2.0: Conceptual foundations and marketing issues. J Direct Data Digit Mark Pract, 9(3),  

231-244. Doi: 10.1057/palgrave.dddmp.4350098 
 
 



 

   34 
 

Coyle, J., & Thorson, E. (2001). The Effects of Progressive Levels of Interactivity and Vividness in Web Marketing Sites. Journal Of  
Advertising, 30(3), 65-77. Doi: 10.1080/00913367.2001.10673646 

 
Elowitz & Li. (2009). The world's most valuable brands. Who's most engaged?. Wetpaint & Altimeter, EngagementDB. Hämtad 29 mars  

2016, från http://www.rankingthebrands.com/PDF/Engagement%20Scores%20top%20100%20brands%202009.pdf 
 

Escalas, J., & Bettman, J. (2005). Self-Construal, Reference Groups, and Brand Meaning. Journal of Consumer Research, 32(3),  
378-389. Doi: 10.1086/497549 

 
Fortin, D., & Dholakia, R. (2005). Interactivity and vividness effects on social presence and involvement with a web-based  

advertisement. Journal Of Business Research, 58(3), 387-396. Doi: 10.1016/s0148-2963(03)00106-1 
 
Ganesan, S. (1994). Determinants of Long-Term Orientation in Buyer-Seller Relationships. Journal Of Marketing, 58(2), 1.  

Doi: 10.2307/1252265 
 
Gillin, P. (2007). The new influencers. Sanger, CA: Quill Driver Books/Word Dancer Press.  
 
Goldfarb, A., & Tucker, C. (2011). Online Display Advertising: Targeting and Obtrusiveness. Marketing Science, 30(3), 389-404.  

Doi: 10.1287/mksc.1100.0583 
 
Grönroos, C. (1994). From Marketing Mix to Relationship Marketing. Management Decision, 32(2), 4-20.  

Doi: 10.1108/00251749410054774 
 
Heller Baird, C., & Parasnis, G. (2011). From social media to social customer relationship management. Strategy & Leadership, 39(5),  

30-37. Doi: 10.1108/10878571111161507 
 
Hennig-Thurau, T., Gwinner, K., Walsh, G., & Gremler, D. (2004). Electronic word-of-mouth via consumer-opinion platforms: What  

motivates consumers to articulate themselves on the Internet? Journal Of Interactive Marketing, 18(1), 38-52.  
Doi: 10.1002/dir.10073 

 
Hollebeek, L. (2011). Exploring customer brand engagement: definition and themes. Journal Of Strategic Marketing, 19(7), 555-573.  

Doi: 10.1080/0965254x.2011.599493 
 
Hollebeek, L., Glynn, M., & Brodie, R. (2014). Consumer Brand Engagement in Social Media: Conceptualization, Scale Development and  

Validation. Journal Of Interactive Marketing, 28(2), 149-165. Doi: 10.1016/j.intmar.2013.12.002 
 

Hoeffler, S. & Keller, K. (2002). Building Brand Equity Through Corporate Societal Marketing. Journal Of Public Policy & Marketing,  
21(1), 78-89. doi: 10.1509/jppm.21.1.78.17600 
 

Hoffman, D., & Novak, T. (1996). Marketing in Hypermedia Computer-Mediated Environments: Conceptual Foundations. Journal Of  
Marketing, 60(3), 50. Doi: 10.2307/1251841 

 
Hudson, S., Roth, M., Madden, T., & Hudson, R.1, (2015). The effects of social media on emotions, brand relationship quality, and word  

of mouth: An empirical study of music festival attendees. Tourism Management, 47, 68-76.  
Doi: 10.1016/j.tourman.2014.09.001 

 
Hudson, S., Huang, L., Roth, M., & Madden, T. 2, (2015). The influence of social media interactions on consumer–brand relationships: A  

three-country study of brand perceptions and marketing behaviors. International Journal Of Research In Marketing, 33(1),  
27-41. Doi: 10.1016/j.ijresmar.2015.06.004 

 
	



 

   35 
 

Instagram.com 1. (2016). About Us • Instagram. Instagram.com. Hämtad 29 mars 2016, från  
https://www.instagram.com/about/us 

 
Instagram.com 2. (2016). Instagram for Business - Getting Started. Business.instagram.com. Hämtad 4 maj 2016, från  

https://business.instagram.com/gettingstarted/ 
 
Internetstiftelsen i Sverige. (2016). Sammanfattning. Soi2015.se. Hämtad 29 mars 2016, från  

http://www.soi2015.se/sammanfattning/  
 
Kietzmann, J., Hermkens, K., McCarthy, I., & Silvestre, B. (2011). Social media? Get serious! Understanding the functional building  

blocks of social media. Business Horizons, 54(3), 241-251. Doi: 10.1016/j.bushor.2011.01.005 
 
Keller, K. (1993). Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer-Based Brand Equity. Journal Of Marketing, 57(1),  

Doi: 1.10.2307/1252054 
 
Liu, Y., & Shrum, L. (2002). What is Interactivity and is it Always Such a Good Thing? Implications of Definition, Person, and Situation  

for the Influence of Interactivity on Advertising Effectiveness. Journal of Advertising, 31(4), 53-64.  
Doi: 10.1080/00913367.2002.10673685 
 

Magnusson, M., & Reuszner, J. (2001). Word of Mouth: Social interaktion som påverkansfaktor (Magister). Stockholms Universitet.  
 Hämtad 10 april 2016, från http://www.precis.se/wp- content/uploads/2012/06/uppsat02.pdf 
 
Mollen, A., & Wilson, H. (2010). Engagement, telepresence and interactivity in online consumer experience: Reconciling scholastic and  

managerial perspectives. Journal Of Business Research, 63 (9- 10), 919-925. Doi: 10.1016/j.jbusres.2009.05.014 
 
Muniz, A., & O'Guinn, T. (2001). Brand Community. Journal Of Consumer Research, 27(4), 412-432. Doi: 10.1086/319618 
 
Patterson, P., Ting, Y., & de Ruyter, K. (2006). Understanding Customer Engagement in Services, Advancing Theory, Maintaining  

Relevance. Proceedings of ANZMAC 2006 Conference, Brisbane, 4-6 December. Hämtad 6 april 2016, från 
http://www.anzmac.org/conference_archive/2006/documents/Pattinson_Paul.pdf 
 

Pires, G., Stanton, J., & Rita, P. (2006). The internet, consumer empowerment and marketing strategies. European Journal Of  
 Marketing, 40(9/10), 936-949. Doi: 10.1108/03090560610680943 
 
Porter, M. E. (1998). Clusters and the new economics of competition. Harvard Business Review, 76(6), ss. 77-90. Hämtad 10 april  

2016, från http://elibrary.kiu.ac.ug:8080/xmlui/bitstream/handle/1/507/Michael%20Porter%20-
%20Clusters%20and%20the%20new%20economics%20of%20competition.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 
Ranaweera, C., & Prabhu, J. (2003). On the relative importance of customer satisfaction and trust as determinants of customer  

retention and positive word of mouth. Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing, 12(1), 82-90.  
Doi: 10.1057/palgrave.jt.5740100 

 
Raney, A., Arpan, L., Pashupati, K. (2003). At The Movies, On The Web: An Investigation Of The Effects Of Entertaining And Interacting  

Web Content On Site And Brand Evaluations. Journal Of Interactive Marketing, 17(4), 38-53. Doi: 10.1002/dir.10064 
 
Ravald, A., Grönroos, C. (1996). The Value Concept and Relationship Marketing. European Journal of Marketing, 30(2), 19-30.  

Doi: 10.1108/03090569610106626 
 
Reichheld, Frederick F. 2003. “The One Number You Need to Grow.” Harvard Business Review 81 (12): 46-54. Hämtad 10 april 2016,  

från http://marketinglowcost.typepad.com/files/the-one-number- you-need-to-grow-1.pdf 
 

http://instagram.com/
http://instagram.com/


 

   36 
 

Sashi, C. (2012). Customer engagement, buyer-seller relationships, and social media. Management Decision, 50(2), 253-272.  
Doi: 10.1108/00251741211203551 

 
Schmitt, B. (1999). Experiential Marketing. Journal Of Marketing Management, 15(1-3), 53-67. Doi: 10.1362/026725799784870496 
 
Sheth, J. & Parvatlyar, A. (1995). Relationship Marketing in Consumer Markets: Antecedents and Consequences. Journal Of The  

Academy Of Marketing Science, 23(4), 255-271. Doi: 10.1177/009207039502300405 
 
Steuer, J. (1992). Defining Virtual Reality: Dimensions Determining Telepresence. Journal of Communication, 42(4), 73-93.  

Doi: 10.1111/j.1460-2466.1992.tb00812.x 
 
Taylor, D., Lewin, J., & Strutton, D. (2011). Friends, Fans, and Followers: Do Ads Work on Social Networks?. Journal Of Advertising  

Research, 51(1), 258-275. Doi: 10.2501/jar-51-1-258- 275 
 

de Vries, L., Gensler, S., & Leeflang, P. (2012). Popularity of Brand Posts on Brand Fan Pages: An Investigation of the Effects of Social  
Media Marketing. Journal Of Interactive Marketing, 26(2), 83- 91. Doi: 10.1016/j.intmar.2012.01.003 

 
White, S., & Schneider, B. (2000). Climbing the Commitment Ladder: The Role of Expectations Disconfirmation on Customers'  

Behavioral Intentions. Journal Of Service Research, 2(3), 240-253. Doi: 10.1177/109467050023002 
 
Zaichkowsky, J. (1994). The Personal Involvement Inventory: Reduction, Revision, and Application to Advertising. Journal Of  

Advertising, 23(4), 59-70. Doi: 10.1080/00913367.1943.10673459 
 
Zimmerman, M., & Warschausky, S. (1998). Empowerment theory for rehabilitation research: Conceptual and methodological issues.  

Rehabilitation Psychology, 43(1), 3-16. Doi:10.1037/0090-5550.43.1.3



 

I 
 

BILAGA 1 – KORRELATIONSMATRIS 
  

 

 

 


	OLE_LINK8
	OLE_LINK7
	OLE_LINK9
	OLE_LINK10
	h.2g27y6vwxu7t
	h.chqujsns46vx
	OLE_LINK4
	OLE_LINK3
	OLE_LINK2
	OLE_LINK1
	h.wtdq5sg6dztc
	h.m8xicy8aygag
	h.l8h28gc8s99
	h.me2phe64nzrl
	OLE_LINK11
	h.xm2a5m3bpijl
	h.ez1907sw8hcg
	h.50wya27g8zli
	OLE_LINK17
	OLE_LINK16
	OLE_LINK15
	OLE_LINK14
	OLE_LINK22
	OLE_LINK21
	OLE_LINK20
	OLE_LINK6
	OLE_LINK5
	h.fkcu19439bbb
	h.eucacw3i48tk
	h.uss1uo2x4dp1
	h.5mdo31st7h5a
	OLE_LINK13
	OLE_LINK12
	h.tg9o9g5e9ttq

