
Författare: Emma Johansson Sundqvist
Handledare: Anna Sara Fagerholm

Grafisk design VT21

Influenser till vegetarisk
kost på Instagram



Abstrakt 

Titel – In!uenser till vegetarisk kost på Instagram

Författare – Emma Johansson Sundqvist

Kurs, termin och år – Självständigt arbete, vårterminen 2021

Antal ord –  8494 exklusive framsida, abstrakt, innehållsförteckning, källförteckning och bilagor. 
Totalt antal ord inklusive abstrakt, innehållsförteckning, källförteckning och bilagor är 10649. 
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Problemformulering

På sociala medier förmedlas olika budskap och information (Bergström, 2017). Klimatdebatten är 
stor och många röster förespråkar en mer hållbar livsstil. Sociala medier skulle kunna påverka till att 
uppnå de globala klimatmålen. Ett av dessa mål handlar om att bekämpa klimatförändringarna där 
en minskad köttkonsumtion kan vara ett sätt (Globala målen, 2020). Förutom dess klimatpåverkan 
har även köttkonsumtionen negativa hälsoföljder (Nordic Council of Ministers & Nordiska 
Ministerrådet, 2014; Livsmedelsverket, 2020; Globala målen, 2020). På den allt mer populära 
plattformen Instagram (Tankovska, 2020) förekommer !ertalet vegetariskt nischade konton. Syftet 
med denna studie är att undersöka en del av den visuella kommunikationen av vegetarisk kost 
genom ett urval in!uencers inlägg och studera vilket engagemang det skapar. Studiens resultat 
skulle  kunna bidra till kunskap som påverkar till en minskad köttkonsumtion och därigenom mer 
hållbar konsumtion av livsmedel.

Metod och material

Ett urval visuell kommunikation av vegetarianism och dess engagemang undersöktes genom en 
kvalitativ innehållsanalys med kvantitativa inslag. Innehållsanalysen byggde på ett kodschema 
med tillhörande kodinstruktioner. Inläggens format och innehåll undersöktes, om inläggen var i 
bild - eller videoformat och om det var middags-, frukost- eller "kainlägg. Dessutom undersöktes 
inläggens engagemang genom att studera antalet gillamarkeringar och kommentarer per följare. 
Genom datorprogrammet Excel fördes informationen över och transformerades till si#eruppgifter. 
Programmet användes även för undersökningens uträkningar. Studiens analysenheter bestod av de 
25 senaste inläggen från 2021-02-07 med vegetariskt innehåll hämtade från kontona @"vesechealth, 
@portionenundertian, @jose"ndahlberg.se och @veganskmatlada på Instagram. 

Huvudresultat

Studien visade att urvalets visuella kommunikation bestod av 51% middagsinlägg, 27% frukostinlägg
och 22% "kainlägg. Av dessa inlägg var 74% bilder och 26% videor. Urvalets videor och 
frukostinläggen skapade störst engagemang i form av gillamarkeringar och kommentarer. Vidare 
hade middagsinläggen större engagemang än "kainläggen. Störst di#erens i engagemangen var 
det mellan video- och bildformatet. Videoformatet hade ett nästan dubbelt så stort engagemang 
jämfört med bildformatet.
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1. Inledning

Följande studie behandlar vegetarianismens visuella kommunikation på plattformen Instagram. Nedan 
presenteras ämnet genom beskrivning av studiens problemformulering, syfte och frågeställningar. Slutligen 
presenteras även utvalda begrepp som används, bakgrund och avgränsningar som gjorts.

1.1 Problemformulering

Vi möts ständigt av information från individer, företag och organisationer som vill förmedla sina 
budskap genom en mängd olika kanaler, varav en av kanalerna är sociala medier (Bergström, 2017). 
Visuell kommunikation kan användas för att sprida dessa budskap (Rodríguez Estrada & Davis, 
2015). Det förekommer bland annat på plattformen Instagram där in!uencers skapar relationer till 
sina följare, vilket ger möjlighet att påverka följarna i olika riktningar (Scolere, Pruchniewska & 
Du#y, 2018). Användningen av Instagram har ökat kraftigt och den senaste forskningen visar att 
svenskar mellan 16-25 år är mest aktiva (Tankovska, 2020).

Debatten kring människans klimatpåverkan är stor och många förespråkar en mer hållbar livsstil. På 
Instagram förekommer vegetariskt nischade konton såsom @vegokak, @"vesechealth, @so"ewiberg, 
@jose"ndahlberg.se, @portionenundertian, @veganskmatlada, @fridasvegobak och @javligtgott. 
Samtliga är svenska in!uencers som på sociala medier bidrar till att uppmärksamma frågan om 
minskad köttkonsumtion, men har även aktiviteter utanför sina konton på Instagram för att sprida 
vegetarianism via kokböcker, appar, bloggar och YouTube-konton. I följande studie har ett urval av 
dessa in!uencers undersökts. 

Forskning och teorier visar att vegetarisk kost kan ha både för- och nackdelar för miljön och för  
människans hälsa, se 1.5. Vidare har det visats att vegetarianism kan ha positiva konsekvenser 
på individens samhällsstatus och att sociala medier har en påverkan till att utesluta animaliska 
produkter (Larsson et al., 2003). Tidigare forskning visar att engagemang beror på bland annat på 
vilken tid och veckodag som inläggen publiceras, hur aktivt kontot är och olika faktorer i inläggens 
bildtext, se 2.4. Följande studie intresserar sig istället för att undersöka hur olika innehåll och 
format påverkar engagemanget.

Trots att svenskar äter betydligt mer kött jämfört med på 60-talet har konsumtionen de senaste åren 
avtagit i takt med ett ökat intresse för en vegetarisk kost (Naturvårdsverket, 2020). Försäljningen 
av vegetariska alternativ till kött har ökat rejält (Svensk dagligvaruhandel, 2017). Konsumenternas 
ökade efterfrågan på hållbara livsmedel av miljö- och hälsomässiga själ, köttpriser, trender och 
djuretik är generella orsaker till den minskade köttkonsumtionen (Naturvårdsverket, 2020). 
Aktuella händelser som påverkat de senaste åren är utbrottet av coronapandemin Covid-19, en svag 
svensk krona, svinpesten i Kina och e#ekter av torkan 2018 (Jordbruksverket, 2020). 

Följande studie har samhälleliga kopplingar eftersom resultatet kan bidra till kunskap om vilket 
engagemang olika typer av vegetariansk visuell kommunikation skapar och därmed användas som 
marknadsföringsstrategi för vegetarianism och en mer hållbar konsumtion av livsmedel. Detta är i 
linje med FN:s globala mål för att bekämpa klimatförändringar och att uppnå en hållbar utveckling. 

1.2 Syfte

Syftet med studien är att undersöka visuell kommunikation av vegetarianism på Instagram genom 
ett urval av in!uencers publicerade inlägg.
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1.3 Frågeställningar

Studien utgår från följande frågeställningar:

– Hur är vegetariska inlägg visuellt utformade på Instagram?
– Vilket engagemang skapar den visuella varumärkeskommunikationen?

1.4 Begreppsdefinition

App –  Ett tillämpningsprogram för mobila enheter som smartmobiler och surfplattor som kan 
laddas ner av användarna (Cambride Dictinaty, u.å). 

Engagemang – Antalet gillamarkeringar och kommentarer på ett inlägg i förhållande till kontots 
följarskara (Kuylenstierna, 2020).

In!uencer – En inspiratör på sociala medier som genom sitt agerande påverkar människor 
(Campbell & Grimm, 2019).

Inlägg – Innehåll i form av text, bild, ljud, gra"k eller rörlig media som åter"nns på sociala 
medier (Mullan, 2011)

Macro och mega in!uencer – En in!uencer med 10 000–100 000 följare respektive en in!uencer 
med över 100 000 följare (Association of National Advertisers, 2018).

Nischat konto – Ett konto med innehåll inriktat på ett speci"kt tema (Campbell & R. Farrell, 
2020).

Snabela – Används för att meddela användarnamn på sociala medier (It-ord, u.å). 

Sociala medier – Webbplatser och mobila appar där människor kan interagera i sociala nätverk 
och bidra med användargenererat innehåll (Graham, 2016).

Vegetarisk kost – Föda som inte härstammar från djurriket utan från växt- och svampriket 
(Livsmedelsverket, 2020).

1.5 Bakgrund

Hållbar utveckling handlar om att tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina (Globala målen, 2017). Begreppet knyter ihop 
ekosystemens hållbarhet genom att omfatta de tre väsentliga dimensionerna av social, miljömässig 
och ekonomisk hållbarhet. Att vara hållbar innebär att man inte lever över jordens tillgångar vilket 
stora delar av den rika befolkningen i världen idag gör. Emellertid ökar intresset för hållbarhet och 
får allt mer inverkan på människors val (Ottosson & Parment, 2016).

FN:s globala mål är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder 
någonsin antagit. Ett av agendans mål är att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser. 
Att minska på köttet kan bidra till att uppfylla målen (Globala målen, 2020). Utsläpp från boskap 
står nämligen för nämligen för 14,5% av alla växthusgaser och genom att minska konsumtionen av 
kött kan den si#ran minskas (Globala målen, 2020).

Näringsrekommendationer visar att en minskad konsumtion av rött kött och charkprodukter är 
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fördelaktigt ur ett hälsoperspektiv (Nordic Council of Ministers & Nordiska Ministerrådet, 2014). 
Vegetarianer löper mindre risk att drabbas av en rad sjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdom och 
vissa former av cancer (Livsmedelsverket, 2020). Viktiga anledningar till detta är att vegetarianer 
generellt har lägre kolesterolvärden och blodtryck än personer som äter en blandad kost.

Den vegetariska kosten har dock sina nackdelar. Kritiker menar att det "nns en ökad risk för 
njurproblem och benskörhet om allt !er går över till en vegetarisk kost (Livsmedelsverket, 2021). 
Anledningen är att jordbruksmarken som den plantbaserade maten odlas på har naturligt höga 
halter av den giftiga tungmetallen kadmium. Trots att insatser gjorts under många år för att minska 
exponeringen för kadmium har den giftiga tungmetallen inte blivit mindre i svenska livsmedel. 
Lösningen kan vara att inte odla mat på marken där halterna är som högst.

Ytterligare en faktor som vegetarianer behöver ha i åtanke är att få i sig viktiga näringsämnen 
som kroppen behöver. Baljväxter, fullkornsprodukter och rapsolja kan ge oss dessa näringsämnen 
utan att vi behöver äta kött och "sk (1177, 2018). Ibland kan dock kosttillskott av vitamin B12 
och vitamin D vara nödvändigt. Färdiglagade rätter baserat på proteinrika växter gör det mer 
lättillgängligt att välja vegetariska alternativ med viktiga näringsämnen (Richert, u.å). Dessa är 
ändock inte helt oproblematiska.

Sojabönan är en proteinkälla som innehåller järn, zink, magnesium, kalium och B-vitaminer (1177, 
2018). Bönan används för att tillverka olika livsmedel som tofu, sojadryck, sojamjöl och sojafärs. 
Denna importerade soja är dock en stor miljöbov (Naturskyddsföreningen, u.å) och motverkar !era 
av de svenska miljömål som riksdagen beslutat (Anders Heimer, 2010). Odlingen av soja leder till en 
hög miljöbelastning i både de länder där den odlas och i Sverige. Den medför en rad miljöproblem 
såsom avskogning av Amazonas, vilket påverkar den biologiska mångfalden (Naturskyddsföreningen, 
u.å). Sojaodlingen innebär också en stor användning av bekämpningsmedlen som är förbjudna i 
Sverige. Dessutom bygger de globala transporterna av soja på användning av fossila bränslen som 
har en negativ påverkan på klimatet. En lösningen på problemet kan vara att istället odla andra 
proteingrödor lokalt.

Quorn är en köttliknande produkt som istället tillverkas genom att svampprotein får växa i en 
lösning med vatten, glukos, mineraler och vitaminer. Den bildade svampmassan torkas, kryddas 
och formas till en mängd olika produkter såsom färs, "léer och korv (Richert, u.å). Quorn innehåller 
"brer till skillnad från både kött och "sk, samtidigt som den innehåller relativt mycket protein och 
zink (1177, 2018). Livsmedlet innehåller däremot förhållandevis lite järn, vilket är en nackdel 
särskiltför menstruerande kvinnor (1177, 2019). För kvinnliga vegetarianer är det därmed extra 
viktigt att få i sig den mängd med järn som behövs.

Ovanstående diskussion om de globala målen och för- och nackdelar med vegetarisk kost jar relevans 
till denna studie eftersom studien undersöker vegetarianismens visuella kommunikation och 
engagemang som kan in!uera till en vegetarisk kost. Som  ovan nämnts pågår en debatt om hållbar 
livsstil och minskad klimatpåverkan på sociala medier. På Instagram "nns konton som inspirerar 
till att välja vegetariska alternativ. Några av dessa konton är @"vesechealth, @portionenundertian, 
@jose"ndahlberg.se och @veganskmatlada. Studien undersöker ett urval av inlägg publicerade på 
dessa fyra konton. 

Ägarna till @"vesechealth och @portionenundertian räknas som mega in!uensers, se punk 1.4. 
Kontot @"vesechealth ägs av Alexandra Andersson som certi"erat sig inom en plantbaserad kost och 
dedikerat de senaste åren till att inspirera andra inom ämnet (Andersson, u.å). Förutom sitt konto 
på Instagram driver hon appen Fivesec Health – Healthy Vegan med över 350 enkla och hälsosamma 
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veganska recept, kostplaner, receptvideor och shoppinglistor. Kontot @portionenundertian ägs av 
Hanna Olvenmark och fokuserar på klimatsmart mat som är bra för både kroppen och plånboken 
(Olvenmark, u.å). Olvenmark har skrivit receptböckerna Portionen under tian: 300-kronorsveckorna 
och Portionen under tian: Äta ute.

Med något lägre följarantal är ägarna till kontona @jose"ndahlberg.se och @veganskmatlada macro 
in!uencers. Kontot @jose"ndahlberg.se drivs av Jose"n Dahlberg som förutom att intressera sig för 
en vegetarisk kost driver en spirituell webbshop (Dahlberg, u.å). Dahlberg är i grunden journalist 
och har skrivit två böcker. Utöver sitt konto på Instagram delar hon med sig av vegetariska recept 
både genom sin blogg och YouTube. På kontot @veganskmatlada delar tvillingsystrarna Oller 
Westerberg med sig av recept, tips och restaurangrecensioner med syfte att inspirera till en mer grön 
kost (Oller Westerberg u.å). Tvillingsystrarna har även publicerat receptboken Vegansk matlåda och 
driver en blogg där dem samlar sina bästa recept.

1.6 Avgränsning

Studien avgränsar sig att undersöka visuell kommunikation för vegetarisk kost eftersom det "nns ett 
stort samhälleligt intresse för vegetarianism och hållbar utveckling, se 1.1. Den vegetariska kosten 
har förutom goda hälsoe#ekter bevisade positiva följder på miljön och är ett steg i rätt riktning för 
att nå FN:s globala mål uppsatta inför år 2030, se 1.5. Genom att skapa medvetenhet om de globala 
målen ökar möjligheten för människor att ställa krav på både regeringar, företag och individer. 

Valet av att studera visuell kommunikation beror på den särskilda omständigheten att det är ett 
e#ektivt sätt att sprida både budskap och kunskap (Bergström, 2009; Rodríguez Estrada & Davis, 
2015). Sociala medier undersöktes eftersom det, till skillnad från traditionella medier, bidrar med 
användargenererat innehåll (Graham, 2016). Det skapar demokratisering av innehåll och förståelse 
för den roll människor spelar i arbetet med att inte bara läsa och sprida information, utan också hur 
de delar och skapar innehåll för andra att delta i.

Studien avgränsas strategiskt till att undersöka visuell kommunikation på plattformen Instagram. 
Detta eftersom Instagram ger möjligheten till en jämförelse av bilder och videors engagemang, 
till skillnad från exempelvis YouTube och TikTok som enbart innehåller videor. På Snapchat "nns 
kommunikation i både bild- och videoformat, men eftersom dessa är tidsbegränsade hade en sådan 
studie inte varit möjlig att replikera. Facebook hade kunnat väljas för att undersöka den visuella 
kommunikationen eftersom plattformen innehåller både bilder och videor och är det största sociala 
närverket (Internetstiftelsen, 2020). Instagram skapar dock mer engagemang hos användarna 
(Feehan, 2019) och lämpar sig därmed bättre eftersom följande studie undersöker engagemang. 
Dessutom "nns det inte nischade användare på Facebook på samma sätt som det "nns nischade 
konton på Instagram. Vidare är Instagram det näst mest populära sociala nätverket som dessutom 
växer snabbast (Internetstiftelsen, 2020).

Vidare har studien avgränsat sig genom att studera ett urval in!uencers och inlägg, se under rubrik 
metod 3.2. Urvalet var strategiskt eftersom undersökningsobjekten valdes utefter vissa kärnvariabler. 
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2. Teori

Nedan följer teorier och tidigare forskning som hjälper att förstå, beskriva och förklara studien.

2.1 Varumärkesstrategi

Ett varumärke kan bestå av ett ord, en logotyp, en symbol, en term, en design, ett unikt koncept 
eller en kombination av dessa. De är ofta skyddade genom ett varumärkesskydd eller genom att 
varumärket är känt av allmänheten (Nationalencyklopedin, u.å). 

Vidare handlar varumärkesidentitet om att di#erentiera varumärket och särskilja det från övriga 
varumärken som konkurrerar om konsumenter (Agostini et al., 2015). Relevansen är framförallt 
stor när det "nns andra varumärken med likvärdiga erbjudanden på marknaden. En stark, tydlig 
och hållbar varumärkesidentitet är en vital konkurrensfördel för företagets placering på marknaden 
(Banerjee & Roy, 2014). Starka varumärken förenklar beslutsprocesser, reducerar risker och bygger 
förväntningar. Genom att hålla vad man lovar och motsvara förväntningarna som "nns underhålls 
varumärket över tid (Lane & Rickey, 2009). 

En väletablerad identitet stärker konsumenternas emotionella band till varumärket (Cheng et 
al., 2008) vilket i sin tur kan leda till lojalitet utifrån konsumentens perspektiv. Därmed skapas 
en relation mellan varumärket och konsumenterna, vilket innebär att dessa inte enbart köper en 
produkt utan även varumärket och allt vad det står för (Agostini; Filippini & Nosella, 2015). 
De starka känslorna och associationerna som skapas leder även till att konsumenterna blir mer 
toleranta, villiga att kompromissa och partiska i sina uppfattningar. Den särskilda anledningen till 
detta är att människor med en stark relation till varumärken får svårare att se dess brister (Lane & 
Rickey, 2009). 

Dagens teknologi har introducerat personliga varumärken i form av in!uencers inbegripet dess 
personnamn, image, koncept och utseende. Ett starkt personligt varumärke inger förtroende, 
skapar ett djup och är avgörande för att bygga relationer till följarna (De Veirman et al., 2017). 
Konton med starka personliga varumärken tillåter sina följare av ta del av sitt innehåll och anses 
vara tillgängliga, trovärdiga och intima genom att aktivt interagera med sina följare. 

2.2 Digital marknadsföring

Ny teknologi har bidragit till förändring och utveckling av hur världen idag kommunicerar 
och interagerar (Lane & Rickey, 2009). Den snabba utvecklingen av den digitala världen har 
adderat nya alternativ och komplexitet till kommunikationen. Idag "nns betydligt !er nyanser 
av  kommunikation som bidrar till företag och organisationers framväxt (Schultz & Patti, 2009).  
Denna utveckling är viktig eftersom den ökade globala informationen som "nns tillgänglig skapar 
större konkurrens mellan företag. Eftersom det är en allt större utmaning för företagen att nå fram 
till kunden med sitt erbjudande (Aaker, 2010) krävs ökad kreativitet hos varumärkena. 

Synen på marknadskommunikation har därmed rört sig från att vara en förhållandevis enkel uppgift 
bestående av reklam, säljfrämjande, direktmarknadsföring och PR till att få en allt mer komplex 
roll (Lane & Rickey, 2009). Content Marketing är ett ämne som växt fram allt starkare för att 
uppfylla digitaliseringens ökade konkurrens (Harad, 2016). Content Marketing är ett strategiskt 
tillvägagångssätt för marknadsföring som syftar på att skapa värdefullt och relevant innehåll 
som attraherar en tydligt de"nierad publik (Barrett & Pulizzi, 2010). Det är marknadsföringens 
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sätt att nå fram till de mest relevanta målgrupperna och utbilda, inspirera och underhålla dessa 
(Harad, 2016). Vikten ligger på att skapa personligt anpassat innehåll för att kunden ska känna sig 
speciell och utvald i mottagandet av information (Wong An Kee & Yazadanifards, 2015). Content 
Marketing är extremt viktigt för företag, men kräver ett ständigt löpande och systematiskt utfört 
arbete. Tillvägagångssättet kan användas för att hamna högt i sökresultat, ge bränsle till aktiviteter i 
sociala medier, skapa efterfrågan, hålla kontakt med potentiella och existerande kunder men också 
för att ge företaget en personlighet och bygga varumärket (Barregren, 2015). 

För att hitta luckor på marknaden och utveckla varumärkespositioner kan företag använda olika 
marknadsföringsverktyg för att förstå konsumenternas åsikter om varumärket i förhållande 
till konkurrenterna (Dawar & Bagga, 2015). Med dessa verktyg kan marknadsförare de"niera 
varumärkets nuvarande och önskade position, förutsäga dess marknadsprestanda och utforma och 
en marknadsstrategi. 

In!uencer Marketing handlar om att nyttja in!uencers uppvisande av speci"ka produkter för att ge 
upphov till önskvärda associationer hos varumärken (Campbell & Grimm, 2019). Symbolvärdet 
in!uencernas roll innehar kan nämligen överföras till följarna som vill associeras med det. 
Symboliken kan därmed färga följarnas egna självkoncept och bli ett sätt för dem att uttrycka sin 
identitet, vilket blir en e#ektiv marknadsföringsstrategi för varumärkena.

Marknadsföring genom in!uencers sker via digitala annonser som delas på sociala medier. 
Kommunikationen smälter in i miljön genom att matcha formatet på det omgivande innehållet 
(Campbell & Rapp Farrell, 2020). En av de viktigaste faktorerna när man arbetar med In!uencer 
Marketing är att använda sig av rätt in!uencers beroende på syftet och målgruppen (Uzunoglu 
& Misci Kips, 2014). In!uencernas värderingar, fokusområden och publik bör övervägas inför 
samarbeten. 

Studier visar att företag generellt kan gynnas av att arbeta med in!uencers med stora följarskaror 
eftersom dessa anses vara både populära och omtyckta (De Veirman et al., 2017). Ett stort antal 
anhängare har alltså ett ökat upplevt opiniosledarskap, vilket kan gynna företagens marknadsföring. 
Det bästa alternativet för att marknadsföra divergerande produkter är dock inte att samarbeta med 
mega in!uencers utan istället med nischade konton som stärker varumärkets upplevda unikhet och 
varumärkesidentitet (De Veirman et al., 2017). 

2.3 Food Design

Den allmänna uppmärksamhet kring livsmedelsfrågor växer samtidigt som dessa blir allt mer relevanta 
för miljö-, politiska och handelsdebatter på global nivå (Parasecoli, 2017). Hur vi producerar och 
konsumerar livsmedel har ett enormt in!ytande på oss som individer och medlemmar i samhället. 
När allt kommer omkring blir det vi äter bokstavligen en del av oss som påverkar hur vi tänker om 
oss själva 

Livsmedelsstudier analyserar biologiska, kulturella, sociala, ekonomiska, tekniska och politiska 
frågor rörande produktion, distribution och konsumtion av mat (Nestle, 2010). Studier av livsmedel 
inklusive dess fysiska, emotionella och symboliska resonans gör det möjligt att söka efter innovativa 
lösningar för komplexa livsmedelsrelaterade problem (Parasecoli, 2017). Mångfalden av möjliga 
ämnen, teoretiska inriktningar och forskningsmetodologier gör livsmedelsstudiernas möjligheter 
breda (Miller & Deutsch, 2009).

Närvaron och synligheten av Food Design växer i den akademiska världen och synergier är särskilt 
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lovande med livsmedelsstudier (Parasecoli, 2017). Designtänkandets unika teoretiska verktyg, 
kreativa metoder och operativa tillvägagångssätt har potential att spela en växande roll för att 
omforma olika livsmedelssystem. Dessa kan användas genom livsmedelsstudier för att re!ektera 
över de teoretiska och analytiska faserna till möjliga tillämpningar och främja utvecklandet av 
projekten, identi"eringen av prioriteringar och hanterandet av strategier (Parasecoli, 2017).

Food Design är en relativt ny designdisciplin som interagerar med livsmedelsfrågor och handlar om 
att ge en mening till det ätbara eller drickbara (Zampollo, 2016). För att göra detta kan designers 
arbeta med människans fem sinnen genom nyttjande av formen, smaken, texturen, lukten och 
ljudet. Disciplinen handlar både om den industriella produktionen och de kulturella och visuella 
elementen såsom presentationen av mat, bordsdukning och förpackning av livsmedlen (Zampollo, 
2016).  

Zampollo (2016) skriver i sin artikel om ämnet att disciplinen har !era underkategorier. Nedan 
beskrivs utvalda subdiscipliner relevanta för denna studie varav de första är Food Product Design 
och Design With Food. Underdisciplinen Food Product Design består av matinriktade produkter 
designade för massproduktion medan Design With Food omfattar mat utformat för att tillverkas 
och ätas strax efter. 

Ytterligare relevanta underdiscipliner (Zampollo, 2016) är Eating Design som handlar om 
utformandet av matsituationen, Food Space Design som består av matutrymmena och dess innehåll 
samt Design For Food där produkter utformade för att laga, servera, förpacka och transportera mat 
ingår. 

Zampollo (2016) beskriver även två samhällsviktiga underdiscipliner vilka är Critical Food Design 
och Sustainable Food Design. Critical Food Design är design fokuserat på mat- och ätproblem som 
ökar medvetenheten och framkallar handlingar om livsmedelsrelaterade frågor, problem och 
framtida möjliga scenarier. Sustainable Food Design är hållbar design tillämpad på mat.

Digitaliseringen har lett till en framväxt av kostrelaterade platser på sociala medier i form av 
olika konton (Zampillo, 2016). Dessa kan ha olika nischar såsom vegetarisk kost, hälsosam kost, 
inspiration till olika typer av dieter, eller fokusera på en viss måltid. Samtliga nischar berör ämnet 
Food Design och kan ingå i de olika underkategorierna som beskrivs ovan (Zampillo, 2016). 
Genom dessa nischer blir det enklare för följarna att förstå vad kontot handlar om (Campbell & 
R. Farrell, 2020).

2.4 Engagemang på sociala medier

Framväxten av sociala plattformar har upprättat en relation till publiken där man utformar material 
för att ge dessa någonting att göra och prata om i relation till medieinnehållet (Greens et al., 2014). 
Engagemang handlar om att följare  gillar, kommentar eller sparar ner inläggen som delas på sociala 
medier (Kuylenstierna, 2020). På Instagram räknas även direktmeddelanden och besvarandet av 
händelser som engagemang. Det "nns olika sätt att räkna ut inläggens engagemang. Ett alternativ 
är att addera gillamarkeringar och kommentarer på en post och dividera det med antalet följare 
(Kuylenstierna, 2020).

Engagemang styr algoritmen för samtliga sociala medier (Synlighet, 2019). Det som visas högst upp 
på mediernas !öde bestäms nämligen av denna algoritm och genom engagemang skapas räckvidd 
för inläggen. Instagrams algoritm lyfter fram de inlägg som gillas och kommenteras mest inom 15  
minuter från det att inlägget publicerats. Kommentarer rankas högst av algoritmen. Därav är det av 
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värde att uppmana följarna till att kommentera inläggen (Synlighet, 2019). 

Enligt forskning "nns det samband mellan antalet publicerade inlägg och ett växande engagemang 
(Balan, 2017). Studier visar att desto aktivare en person är på Instagram, desto högre engagemang 
i form av gillamarkeringar och kommentarer genereras för personen. Pro"ler med över 100 000 
följare lägger i genomsnitt upp mer inlägg än konton med under 5 000 följare, och har därmed 
större chans att skapa engagemang (Lozan, 2019). Kontinuiteten får även antalet följare att växa 
och ger ett värde för följarna som minkar sannolikheten att dem avföljer kontot (Synlighet, 2019). 
Publiceringen får dock inte ske allt för tätt. Genom att dela för många bilder efter varandra hamnar 
inläggen nämligen längre ner i Instagrams algoritm (Synlighet, 2019). 

Studier visar även att det engagemanget skiljer sig mellan inlägg med långa och korta texter (Lozan, 
2019). Inlägg med kort textinnehåll har !er gillamarkeringar än inlägg med långt. Däremot får 
inlägg med ett längre textinnehåll !er kommentarer. Detta kan bero på den kognitiva ansträngning 
som individen behöver lägga ned på att läsa en längre text och det upplevda behovet av att rättfärdiga 
ansträngningen genom en kommentar. Generellt skapar inlägg som är korta och fyllda med emojis 
större engagemang på Instagram, mest har en text på mindre än 10 ord och mer än 20 emojis 
(Lozan, 2019).

Tidigare forskning kring engagemang på sociala medier visar att den bästa tiden att publicera inlägg 
på Instagram för att skapa högt engagemang är tisdag till fredag mellan 10:00 och 15:00 (Elizabeth 
Arens, 2020). Inlägg som postas på torsdagar skapar generellt mest engagemang. Under helgen 
rekommenderas det att inläggen postas mellan 13:00 och 14:00. Inlägg som publiceras på lördagar 
skapar dock absolut minst engagemang. Publicerade inlägg mellan klockan 23:00 och 03:00 skapar 
också ett lågt engagemang. 

Ett sätt att öka inläggens engagemang är genom användandet av hashtags. Forskning visar att 
in!uencers använder sig av detta i större utsträckning än privata konton (Synlighet, 2019). Hashtags 
kan beskrivas som en slags innehållslänk som används för att skapa ökad spridning av innehåll.

Tävlingar och giveaways är marknadsföringsverktyg som används av företag genom in!uencers 
plattformar för att öka medvetenheten om varumärket, förbättra deras image eller driva försäljningen. 
Dessa inlägg är mer engagerande än vanliga inlägg (Lozan, 2019). Kampanjer och tutorials ger dock 
sämre engagemang än vanliga inlägg.

Andra betydelsefulla faktorer för att skapa engagemang är att ha en strategi och sätta ramar för 
hur arbetet med kontot ska fundera (Synlighet, 2019). Man bör veta vad syftet med kontot är och 
vilken målgrupp man har, och utifrån det göra en långsikt planering utifrån sina mål. Det är även 
betydelsefullt att dela inlägg med hög kvalitet och tydliga budskap för att lyckas behålla följarna och 
samtidigt arbeta för att få nya (Synlighet, 2019).

En undersökning av Social Insider visar att en överväldigande majoritet av varumärken vänder sig 
till bilder framför videor som standardtyp för inlägg på Instagram (Lozan, 2019). Undersökningens 
resultat visar att 76.1% av de studerade varumärkena ansåg att bilderna var det bästa formatet för 
Instagram.
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3. Metod 

Nedan beskrivs metoden som används för att besvara frågeställningarna, studiens urval och dess 
undersökningsinstrument. Vidare diskuteras undersökningens validitet och reliabilitet. Slutligen 
diskuteras möjliga problem med undersökningen och re"ektion kring etiska aspekter.

3.1 Innehållsanalys

För att uppnå syftet och besvara frågeställningarna föll metodvalet på en kvalitativ innehållsanalys 
med kvantitativa inslag. Det kvalitativa respektive det kvantitativa är två olika metoder inom 
samhällsvetenskaplig forskning (Alvesson & Sköldberg, 2017). 

Kvalitativ forskning samlar in och arbetar med icke-numeriska data och försöker tolka mening 
från det. Sådana studier gör det möjligt att undersöka betydelser människor tillskriver deras 
beteende, handlingar och interaktioner med andra (Alvesson & Sköldberg, 2017). Den kvalitativa 
forskningen skapar en djupgående förståelse för attityder, beteenden, interaktioner, händelser och 
sociala processer som omfattar vardagen. Studierna undersöker hur vardagen påverkas av olika typer 
av sociala krafter (Alvesson & Sköldberg, 2017). Fördelar med kvalitativ forskning är att den är 
enkel att anpassa till förändringar i forskningsmiljön och att den i många fall kan genomföras med 
minimal kostnad. Forskningens omfattning är däremot begränsad och resultatet kan inte alltid 
generaliseras (Esaiasson et al., 2017). För att möjliggöra generaliseringar i följande studie användes 
därmed kvantitativa inslag. 

Kvantitativ forskning använder numeriska data för att identi"era storskaliga trender och statistiska 
operationer för att bestämma orsakssamband och korrelativa samband mellan variabler (Alvesson 
& Sköldberg, 1994). Kvantitativ forskning innebär att man studerar högt strukturerat data, det vill 
säga data som kan kvanti"eras i kategorier eller si#ror (Rose, 2016). Det är en forskningsmetod där 
kvanti"erbara resultat eftersöks. De kvantitativa inslagen möjliggör generaliseringar för material av 
större omfång och används för att göra systematiska klassi"ceringar av kommunikationsinnehåll 
utifrån de förutbestämda kategorierna (Esaiasson et al., 2017; Rose, 2016). Eftersom denna studie 
syftar på att kartlägga förekomsten av kategorier i materialet och beskriva dess frekvens och utrymme 
behövdes ett kvantitativt inslag.

Innehållsanalysen är en empirisk vetenskaplig metod som används för att dra slutsatser om innehållet 
i olika typer av kommunikation (Krippendor#, 2004). Metoden bygger på konstruktionen av ett 
kodschema där variablerna, alltså kategorierna, fungerar som standardiserade frågor ställda till 
materialet (Rose, 2016). Till kodschemat skapas kodinstruktioner som förklarar hur variablerna skall 
tolkas och kodas. Kodschemat och kodinstruktionerna ligger sedan till grund för den systematiska 
kodningen av innehållet (se bilagor för studiens kodschema och kodinstruktioner). 

3.2 Urval

Undersökningens analysenheter bestod av visuell kommunikation från in!uencerna @"vesechealth, 
@portionenundertian, @jose"ndahlberg.se och @veganskmatlada. Följande var ett strategiskt 
urval,  vilket innebär att undersökningsobjekten valdes utefter vissa kärnvariabler (Esaiasson et al., 
2017). De variabler som påverkade urvalet var ålder, etnicitet, innehåll och geogra"sk spridning. 
Eftersom undersökningen är kvalitativ ansågs det strategiska urvalet som en fördel eftersom det gav 
större möjlighet att påverka urvalet. Hade istället ett slumpmässigt urval skett skulle sannolikheten 
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att svara på denna studies frågeställningar minskat. Istället valdes undersökningsobjekt som kunde 
garantera ett relevant resultat för studien. 

Urvalet bestod enbart av svenska in!uencers på Instagrams eftersom forskning visar att dessa är 
bättre på att skapa engagemang på än vad genomsnittet är och räknas därmed som mer in!ytelserika 
än internationella in!uencers (Relatable, 2019). Samtliga in!uencers är kvinnor födda mellan åren 
1985-1995 och har en god bredd på sina inlägg. Att kontona publicerade både middags- "ka- 
och frukostinlägg var viktigt för att uppnå kvantitativ data inom de olika innehållskategorierna. 
Urvalet avgränsade sig till kvinnor eftersom inga motsvarande manliga in!uencers hittades. Vidare 
var urvalet geogra"skt spritt i storstäderna Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. 

Även det faktum att in!uencernas 25 senaste matrelaterade inläggen fr.o.m 2021-02-07 undersöktes 
var ett strategiskt urval. Detta innebär nämligen att analysenheterna är publicerade under ungefär 
samma period. Hade det varit stora tidsskillnader när inläggen publicerades hade aktuella trender 
på sociala medier kunnat påverka resultatet. Det relativt stora antalet analysenheter gav studien dess 
kvantitativa inslag utan att tidsomfånget av inläggen översteg ett halvår. 

Att studien undersöker variablerna format, innehåll och engagemang var också ett strategiskt 
urval dessa variabler var mätbara och fria från tolkning. De valda variabelvärdena anpassades 
till bestämmelser för forskning med variabler. Dessa handlar om att det endast skall "nnas ett 
variabelvärde att koppla för varje analysenhet och att varje analysenhet endast skall kunna kodas 
på ett sätt (Esaiasson et al., 2017). Möjliga variabelvärden till inläggens format de"nierades som 
bild och video, till innehåll som middags-,  "ka- eller frukostinlägg och till engagemang som 
gillamarkeringar och kommentarer per följare. 

3.3 Undersökningsinstrument

Forskningen byggde på ett kodschema, se bilaga 1, med tillhörande kodinstruktioner, se bilaga 2. 
Undersökningsinstrumenten möjliggör kodning av materialet samtidigt som transparensen av dessa 
gör undersökningen replikerbar.

3.4 Matematisk härledning 

För uträkning av urvalets engagemang multiplicerades först inläggens gillamarkeringar och följare. 
Summan dividerades med följarantalet för att sedan multipliceras med en miljon. Detta för att 
tydliggöra skillnaderna mellan urvalet.

Engagemang = variabel 1 x variabel 2 / följare x 1 000 000

3.5 Genomförande

Det första steget i fältarbetet var att bestämma undersökningens analysenheter. Urvalet skedde 
som tidigare nämnts genom strategiska urval. Att de"niera variablerna och variabelvärdena var en 
process i !era steg. Med en första genomgång av materialet formulerades preliminära kategorier 
och tillhörande variabelvärden. Efter en mer noggrann genomgång av materialet de"nierades de 
slutgiltiga variablerna och dess variabelvärden genom kodinstruktioner, se bilaga 2. Dessa intygade 
att överföringen från analysenheter till kodblanketten skedde i enlighet med undersökningens 
intentioner. Kravet var att samtliga analysenheter endast skulle kunna kodas på ett sätt och att 
kodningen inte skulle kräva någon kvalitativ tolkning. 
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Variabelvärdena samlades i en digital kodbok för att underlätta det praktiska arbetet. Den digitala 
kodboken innehöll kodschemat som åter"nns i bilaga 1. Med hjälp av datorprogrammet Excel 
transformerades informationen till si#eruppgifter. En matematisk härledning användes, se 3.4, för 
uträkning av engagemanget.

När samtliga kodblanketter var ifyllda genomfördes ett reliabilitetstest. Reliabilitetstestet innebar att 
delar av materialet kodades igen, och detta gav samma resultat. Datamängden ansågs därmed vara 
i analysfärdigt skick och analysenheternas värden sammanställdes. Med hjälp av undersökningens 
resultat och studiens teorikapitel fastställdes sedan slutsatser.

3.6 Problem

En utmaning var att skapa manifest innehåll i studien, alltså sådant som exkluderar underliggande 
meningar och egna tolkningar. Detta löstes genom att avgränsa analysen till variabler som gick 
att koda utan tolkningsbias. Emellertid var det svårt hitta variabler med mätbara variabelvärden 
vilket gav ett längre antal variabler än önskat. Resultatet blev en strategiskt kompromiss för att inte 
äventyra med reliabiliteten. Variablerna analyserades noga för att tillfredsställa intressekon!ikten 
mellan relevanta variabler och undersökningens trovärdighet. Beslutet landade i en undersökning 
som avgränsar sig till sådant som är direkt mätbart medan analysen innehåller en viss tolkning med 
teorin som stöd. 

Ett annat problem var yttre faktorer som kunde påverka urvalets engagemang. För att minska risken 
att dessa färgade undersökningen granskades analysenheter med märkbart högre engagemang än 
resterande enheter. Några av dessa bestod av In!uencer Marketing i form av tävlingar, se 2,2. Dessa 
sållades bort eftersom de genererade ett högt antal kommentarer. Dessa inlägg åter"nns under 
resultatet för att styrka studiens transparens och garantera replikbarhet. 

Ytterligare en svaghet med studien var dess tidsbegränsning som, tillsammans med svårigheten 
att hitta variabler med mätbara variabelvärden, ledde till begränsad data. En utökad tidsram eller 
tillång till !er kodare hade möjliggjort en större insamling av analysenheter, vilket hade kunnat 
leda till en bredare analys och minskad risk för missvisande resultat (Esaiasson et al., 2017). Om 
studien undersökt ett större antal in!uencers hade det inneburit en mer omfattande studie och mer 
generaliserbara resultat. 

3.7 Validitet & reliabilitet

För en trovärdig slutsats arbetar studien kontinuerligt med dess validitet och reliabilitet. Validitet 
kartlägger överensstämmelsen mellan teoretiska de"nitioner och operationella indikationer 
(Esaiasson et al., 2017) medans reliabilitet beskriver tillförlitligheten hos mätningen och 
mätinstrument (Esaiasson et al., 2017). Hanteringen av undersökningens problem som nämns 
ovan är väsentlig för tillförlitligheten i slutsatserna. Undvikandet av tolkningsbias innebär att 
personliga åsikter, värderingar och erfarenheter inte färgar resultatet. Att bortsållade inlägg redovisas 
transparent ökar reliabiliteten och replikerbarheten. 

Studien har god validitet eftersom den mäter sådant som är relevant i sammanhanget utifrån vad 
som avses att undersökas. Ett strategiskt urval av in!uencers gjordes, lämpliga för att uppnå studiens 
syfte och besvara frågeställningarna. 

För att minska risken för slumpmässiga fel studerades ett någorlunda stort antal inlägg. Önskvärt 
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för tillförlitligheten hade varit studerande av ett ännu större antal inlägg och in!uencers. Att 
upprepade kodningar av samma material styrker studiens reliabilitet. Eftersom metoden är tydligt 
beskriven kan reliabiliteten undersökas och bekräftas av utomstående. Reliabiliteten hade kunnat 
styrkas ytterligare genom ett interkodarreliabilitetstest. Ett sådant test hade garanterat ett likgiltigt 
resultat oberoende av vem som utför testet.

Ett framtida problem för reliabiliteten är om något av inläggen skulle raderas. Problemet med 
raderade inlägg kan emellertid undersökas eftersom det tydligt beskrivs i resultatet mellan vilka 
datum inläggen är hämtade. Ett liknande problem kan vara om inläggens antal gillamarkeringar 
eller kommentarer förändras. Den retroaktiva förändringen går emellertid inte att undersöka. Att 
redovisa samtliga värden från undersökningens material hade varit allt för omfattande, och att 
enbart dokumentera delar av dessa värden hade inte löst problemet. Detta bedöms dock inte vara 
speciellt allvarligt eftersom det krävs en mycket stor förändring av antalet gillamarkeringar och 
kommentarer för att resultatet ska påverkas.

Ett annat problem för reliabiliteten vid framtida replikering är om in!uencernas följarantal förändras. 
Då hade uträkningen av inläggens engagemang påverkats. Vid upprepning av undersökningen kan 
således förändringen räknas med eftersom den aktuella följarskaran kommuniceras transparent 
under studiens resultat. Problemet hade kunnat lösas genom att studera !er in!uencers visuella 
kommunikation för att varje enskild in!uencers förändrade följarantal inte skulle påverka resultatet 
lika mycket.

3.8 Etiska aspekter

Studien har tagit hänsyn till !era forskningsetiska principer (Bryman, 2011). Trots att in!uencerna 
inte har godkänt undersökningen bedöms det inte "nnas någon brist på samtycke från deras sida. 
In!uencerna har själva publicerat inläggen på Instagram. Samtliga konton är öppna för allmänheten 
och kräver därmed inte att man följer dem för att få tillgång till inläggen. Därför ses det inte som 
etiskt problematiskt att använda deras inlägg som analysenheter. 

Vidare förekommer det inte någon typ av bedrägeri, undersökningen är systematiskt och hederligt 
utförd. Informationen som införska#ades användes inte för att medvetet vinklas på något sätt. 
Detta styrker studiens professionalitet. Vidare pekas inga speci"ka inlägg ut i i studien, istället ger 
resultatet ett sammanställt värde av analysenheterna. Studien innehåller inga känsliga uppgifter 
om analysenheterna. Med det sagt leder genomförandet av studien inte till någon skada för 
in!uencernas del. 

För att skydda in!uencernas upphovsrätt delas inte deras inlägg i studien. Inläggen är skyddade 
av upphovsrätten, vilket innebär att skaparna innehar samtliga rättigheter (URL 1960:729, 1 kap. 
1 §). Trots att inläggen har publicerats till allmänheten betyder det inte att gemene man har rätt 
att använda bilderna och videorna. För att inte begå upphovsrättsintrång (URL 1960:729, 1 kap. 
2 §) länkar istället studien till kontona där materialet är hämtat ifrån under bilaga 3. Genom att 
hantera analysenheterna på detta sätt upprätthålls studiens kon"dentialitetskrav och nyttjandekrav. 
Kon"dentialitetskravet menar att uppgifter som samlas in ska behandlas med största möjliga 
kon"dentialitet och nyttjandekravet handlar om att dessa enbart får användas i forskningssyfte 
(Bryman, 2011). 
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4. Resultat

Nedan beskrivs resultatet från den kvantitativa innehållsanalysen som genomfördes för att besvara 
studiens frågeställningar. Först redovisas det sammanlagda resultatet, sedan undersökningsobjektens 
enskilda resultat. Resultatet för det första undersökningsobjektet beskrivs mer utförligt än för resterande 
tre undersökningsobjekt.

4.1 Sammanlagt resultat

Analysenheterna i följande studie är inlägg hämtade från @"vesechealth, @portionenundertian, 
@jose"ndahlberg.se och @veganskmatlada. Det totala antalet analysenheter som undersöks är 
95 stycken eftersom 5 av analysenheterna sållades bort. Några av dessa inlägg var tävlingar och 
genererade därmed ett större engagemang. Andra valdes bort eftersom de saknade uppvisade av 
engagemang och gick således inte att undersöka. Samtliga inlägg publicerades mellan augusti 2020  
och februari 2021.

Analysenheterna bestod totalt av 26 frukostinlägg (27%), 48 middagsinlägg (51%) och 21 "kainlägg 
(22%), se "gur 1. Totalt "ck analysenheternas frukostinlägg högst engagemang med ett värde av 14, 
middagsinläggen värdet 13 och "kainläggen 12, se "gur 1.

Analysenheterna bestod totalt av 70 bilder (74%) och 25 videor (26%), se "gur 1. Videoformatet 
skapade ett större engagemang än bildformatet. Videoformatet hade ett genomsnittligt engagemang 
på 18 jämfört med bildformatets engagemang på 11, se "gur 1. Samtliga videor hämtades från tre 
av kontona eftersom det $ärde kontot inte hade publicerat några videor inom tidsramen för urvalet.

Figur 1: Visualisering av det sammanslagna resultatet av innehållet och formatet för samtliga analysenheter.

4.1.1 @fivesechealth

Kontot @"vesechealth hade i början av februari år 2021 omkring 279 000 följare. Analysenheterna 
publicerades mellan den 12:e november 2020 och 1:a februari 2021. Totalt antal analysenheter 
var 24 eftersom en analysenhet sållades bort. Detta inlägg publicerades den 24:e november 2020. 
De 24 analysenheterna bestod totalt av 9 frukostinlägg (37,5%), 9 middagsinlägg (37,5%) och 6 
"kainlägg (25%) varav 11 inlägg i bildformat (46%) och 13 inlägg i videoformat (54 %), se "gur 
2. Analysenheterna hade ett genomsnittligt engagemang på 20. 

Bilderna hade ett engagemang på 10 och videorna hade ett engagemang på 27, se "gur 2. Bilderna 
hade i genomsnitt 0,02 gillamarkeringar/följare och videorna 0,03 gillamarkeringar/följare. Vidare 
hade bilderna i genomsnitt 0,0004 kommentarer/följare och videorna 0,007 kommentarer/följare, 
se "gur 3. 

Frukostinläggen ett engagemang på 39, middagsinläggen ett engagemang på 9 och "kainläggen ett 
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engagemang på 14, se "gur 2. I snitt hade frukost- och "kainläggen 0,03 gillamarkeringar/följare 
och middagsinläggen 0,02 gillamarkeringar/följare. Frukostinläggen hade 0,002 kommentarer/
följare, middagsinläggen 0,0003 kommentarer/följare och "kainläggen 0,0007 kommentarer/
följare, se "gur 3.

Figur 2: Visualisering av det sammanslagna resultatet av innehållet och formatet för @!vesechealth.

Figur 3: Visualisering av inläggens engagemang i gillamarkeringar jämfört med kommentarer.

Frukostinläggen bestod av 5 bilder (56%) och 4 videor (44%). Bilderna hade ett engagemang på 
12 och videorna ett engagemang på 63. I genomsnitt hade bilderna 0,02 gillamarkeringar/följare 
och videorna 0,05 gillamarkeringar/följare. Bilderna hade i snitt  0,0004 kommentarer/följare  och 
videorna 0,0009 kommentarer/följare. 

Middagsinläggen bestod av 4 bilder (44%) och 5 videor (56%). Bilderna hade ett engagemang på 
5 och videorna ett engagemang på 10. I genomsnitt hade bilderna 0,02 gillamarkeringar/följare 
och videorna 0,03 gillamarkeringar/följare. Bilderna hade i snitt 0,0003 kommentarer/följare och 
videorna 0,0005 kommentarer/följare, se "gur 4. 

Fikainläggen bestod av 2 bilder (33%) och 4 videor (67%). Bilderna hade ett engagemang på 
13 och videorna ett engagemang på 14. I genomsnitt hade bilderna 0,04 gillamarkeringar/följare 
och videorna 0,06 gillamarkeringar/följare. Bilderna hade i snitt 0,001 kommentarer/följare och 
videorna 0,008 kommentarer/följare, se "gur 4. 

Figur 4: Visualisering av videorna och bildernas resultat för frukost-, middags- och !kainläggen.
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4.1.2 @portionenundertian

Kontot @portionenundertian hade i februari år 2021 omkring 171 000 följare. Analysenheterna 
publicerades mellan den 24:e december 2020 och 7:e februari 2021. Totalt antal analysenheter var 
21. Fyra av analysenheterna sållades bort. Dessa publicerades den 1:a oktober 2020, 28:e januari 
2021, 21 januari 2021 och 4:e februari 2021. Analysenheterna  bestod av 5 frukostinlägg (24%), 
15 middagsinlägg (71%) och 1 "kainlägg (5%) varav 20  inlägg i bildformat (95%) och 1 inlägg i 
videoformat (5%), se "gur 5. Analysenheterna hade totalt ett engagemang på 9. 

Bilderna hade ett engagemang på 9 och videon ett engagemang på 3, se "gur 5. Bilderna hade 
0,02 gillamarkeringar/följare och videon 0,03 gillamarkeringar/följare. Vidare hade bilderna  0,0004 
kommentarer/följare och videon 0,0001 kommentarer/följare, se "gur 6. 

Frukostinläggen ett engagemang på 7, middagsinläggen ett engagemang på 10 och "kainlägget ett 
engagemang på 6, se "gur 5. Både frukost- middags- och "kainläggen  hade 0,02 gillamarkeringar/
följare. Frukostinläggen "ck 0,0003 kommentarer/följare, middagsinläggen 0,0004 kommentarer/
följare och "kainlägget 0,0003 kommentarer/följare, se "gur 6. 

Figur 5: Visualisering av det sammanslagna resultatet av innehållet och formatet för @portionenundertian.

Figur 6: Visualisering av inläggens engagemang i gillamarkeringar jämfört med kommentarer.

Middagsinläggen bestod av 14 bilder (93%) och 1 video (7%). Bilderna hade ett engagemang på 
10, och videon ett engagemang på 3. Frukostbilderna hade ett engagemang på 7 och "kabilderna 
ett engagemang på 6, se "gur 7.

Figur 7: Visualisering av videorna och bildernas resultat för frukost-, middags- och !kainläggen.
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4.1.3 @josefindahlberg.se

Kontot @jose"ndahlberg.se hade i februari år 2021 omkring 87 000 följare. Urvalets analysenheter 
publicerades mellan den 3:e augusti 2020 och 21:a januari 2021. De totalt 25 analysenheterna 
bestod av 11 frukostinlägg (44%), 8 middagsinlägg (32%) och 6 "kainlägg (24%) varav 13 inlägg 
i bildformat (56%), och 11 inlägg i videoformat (44%), se "gur 8. Analysenheterna hade ett 
genomsnittligt engagemang på 5 . 

Bilderna hade ett engagemang på 4 och videorna ett engagemang på 7, se "gur 8. Frukostinläggen 
hade ett engagemang på 4, middagsinläggen ett engagemang på 11 och "kainläggen ett engagemang 
på 3, se "gur 8.

Figur 8: Visualisering av det sammanslagna resultatet av innehållet och formatet för @jose!ndahlberg.se.

Både bilderna, videorna, frukost-, middag- och "kainläggen hade i snitt 0,02 gillamarkeringar/följare 
Bilderna hade i genomsnitt 0,0001 kommentarer/följare och videorna 0,0003 kommentarer/följare. 
Frukostinläggen hade 0,0002 kommentarer/följare, middagsinläggen 0,0003 kommentarer/följare 
och "kainläggen 0,0002 kommentarer/följare, se "gur 9.

Figur 9: Visualisering av inläggens engagemang i gillamarkeringar jämfört med kommentarer. 

Frukostinläggen bestod av 4 bilder (45%) med ett engagemang på 7 och och 6 videor (55%) med ett 
engagemang på 13. Middagsinläggen bestod av 4 bilder (50%) med engagemanget 3 och 4 videor 
(50%) med ett engagemang på 19. Fikainläggen bestod av 3 bilder (75%) med engagemanget 1  
och 1 video (25%) med engagemanget 4, se "gur 10.

Figur 10: Visualisering av videorna och bildernas resultat för frukost-, middags- och !kainläggen.
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4.1.4 @veganskmatlada

Kontot @veganskmatlada hade början av  februari år 2021 omkring 51 000 följare. Urvalets 
analysenheter publicerades mellan den 1:a december 2020 och 7:e februari 2021. Totalt antal 
analysenheter var 25 och bestod av 1 frukostinlägg (4%), 16 middagsinlägg (64%) och 8 "kainlägg 
(32%), se "gur 11. Samtliga analysenheter var i bildformat och hade ett genomsnittligt engagemang 
med värde av 20.

Totalt "ck bilderna ett engagemang på 20, se "gur 11, med ett genomsnitt på 0,03 gillamarkeringar/
följare och 0,0007 kommentarer/följare, se "gur 12. Middagsinläggen "ck ett genomsnittligt 
engagemang på 20, frukostinlägget ett engagemang på 20 och "kainläggen ett engagemang på 19, se 
"gur 11. Vidare hade frukostinlägget i snitt 0,03 gillamarkeringar/följare och 0,0006 kommentarer/
följare, middagsinläggen i snitt 0,03 gillamarkeringar/följare och 0,0006 kommentarer/följare och 
"kainläggen i snitt 0,03 gillamarkeringar/följare och 0,0007 kommentarer/följare och, se "gur 12. 

Figur 11: Visualisering av det sammanslagna resultatet av innehållet och formatet för @veganskmatlåda.

Figur 12: Visualisering av inläggens engagemang i gillamarkeringar jämfört med kommentarer.
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5. Analys

Nedan presenteras en diskussion som bygger på studiens resultat- och teorikapitel.

5.1 Varumärkesstrategier

Analysenheterna studerades utifrån teorier inom varumärkeskommunikation. Teorin beskriver att 
varumärken bestå av ett unikt koncept (Nationalencyklopedin, u.å). Konceptet för studiens urval är 
att visuellt kommunicera vegetarianism. Såsom ovan beskrivits inger starka personliga varumärken 
förtroende, skapar ett djup och är avgörande för att bygga relationer till följarna (De Veirman 
et al., 2017). En teori varför videorna "ck större engagemang kan tänkas vara att skaparen av 
inläggen var deltagande i större utsträckning, vilket hade positiv e#ekt på relationsbyggandet. Som 
resultatet visar var den absolut största skillnaden i engagemanget just mellan urvalets videor och 
bilder. Denna teori behöver dock bekräftas med kvalitativa undersökningar.

Skillnaderna mellan studerade kontons engagemang skulle även kunna bero på att de har olika 
välutvecklade varumärkesidentiteter (Agostini et al., 2015) och att vissa är bättre på att särskilja sig 
från övriga matin!uencers som konkurrerar om engagemang. En tydlig varumärkesidentitet är som 
tidigare nämnts en vital konkurrensfördel (Banerjee & Roy, 2014). 

Olika engagemang på in!uencernas inlägg kan också bero på att dessa har byggt upp olika 
starka varumärken (Cheng et al., 2008). Lojaliteten som skapas mellan in!uencerna och följarna 
återspeglas i följarnas engagemang (Agostini; Filippini & Nosella, 2015). In!uencers som skapar 
högst engagemang har störst spridning av den vegetariskt visuella kommunikationen och därmed 
störst påverkan till en vegetarisk kost.

5.2 Digital marknadsföring

Att video- och frukostinlägg skapade störst engagemang skulle kunna bero på att denna visuella 
kommunikationen stack ut från mängden. Såsom tidigare nämnts skapar den globala information 
som "nns tillgänglig idag större konkurrens (Aaker, 2010) och en större utmaning att nå fram med 
den visuella kommunikationen. Detta stärker vikten av att di#erentiera sig från sina konkurrenter 
(Banerjee & Roy, 2014).

För att ge bränsle till aktiviteter i sociala medier kan som ovan nämnts, Content Marketing ha 
stor betydelse (Barregren, 2015). Content Marketing är marknadsföringens sätt att nå fram till 
målgruppen, utbilda och inspirera dessa (Harad, 2016). Studiens resultat kan användas strategiskt 
för att skapa värdefullt och relevant innehåll som attraherar publiken (Barrett & Pulizzi, 2010). 
Studiens resultat kan alltså användas som marknadsföringsverktyg eftersom det förklarar vilka typer 
av inlägg som skapar engagemang hos varumärkena. Metoden som användes i denna studie för att 
undersöka vegetarisk visuell kommunikation och dess engagemang skulle kunna användas för att 
skapa en varumärkesstrategi även för in!uencers med andra nischer (Dawar & Bagga, 2015). 

Liksom studien tidigare nämner ligger vikten i Content Marketing på att skapa personligt innehåll 
(Wong An Kee & Yazadanifards, 2015). Detta stärker argumentet som nämns i ovanstående rubrik 
angående personliga varumärken och engagemang. In!uencernas deltagande i videorna skapade ett 
personligt innehåll, vilket tilltalade publiken.
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5.3 Food Design

Studien kan även ses som en livsmedelsstudie eftersom den analyserar visuell kommunikation av 
mat (Nestle, 2010). Studien skulle kunna bidra till uppmärksamhet kring livsmedelsfrågor som är 
relevanta för miljö-, politiska och handelsdebatter på global nivå (Parasecoli, 2017). Som tidigare 
nämnts kan livsmedelsstudier möjliggöra innovativa lösningar för komplexa livsmedelsrelaterade 
problem (Parasecoli, 2017). I denna studie handlar det om hur man på främsta sätt kan kommunicera 
vegetarianism på Instagram. 

En vegetarisk kosthållning har som tidigare nämnts inte bara positiva e#ekter både på miljön 
och vår fysiska hälsa, utan även den psykiska hälsan. Vår konsumtionen av mat påverkar hur vi 
tänker om oss själva (Parasecoli, 2017). Vetskapen att man konsumerar hållbar mat kan tänkas 
bidra till att förbättra individens självbild. Studieresultatet som ger kunskap om engagemanget av 
vegetarisk visuell kommunikation på Instagram skulle kunna bidra till spridning av vegetarianism 
med positiva följder enligt ovan. 

En faktor som kan ha påverkat inläggens engagemang i studien kan vara in!uencers nyttjade av 
designtänkandets teoretiska verktyg, metoder och operativa tillvägagångssätt. Dessa strategier kan 
vara e#ektiva för att påverka engagemanget (Parasecoli, 2017). En möjlig teori varför frukostinläggen 
och videorna generade högst engagemang är att dessa utnyttjade !est underdiscipliner av Food 
Design såsom subdisciplinerna Food Product Design, Design With Food, Eating Design, Food Space, 
Design For Food, Critical Food Design och Sustainable Food Design (Zampollo, 2016). Att videorna 
skapade högre engagemang än bilderna kan även bero på att dessa tilltalade åskådarnas sinnen mest. 
Enligt denna teori ger videorna mer mening till materialet än bilderna eftersom de inte enbart 
arbetar med formen, till skillnad från bilderna, utan även ljudet och texturen (Zampollo, 2016). 
Detta kan alltså tänkas bidra till den tydliga skillnaden mellan videornas och bildernas engagemang. 

5.4 Engagemang på sociala medier

Forskningen beskriver att det "nns samband mellan antalet publicerade inlägg och ett växande 
engagemang (Balan, 2017; Lozan, 2019). Studieresultatet visade att @"vesechealth hade ett 
genomsnittligt engagemang på 20, inläggen publicerades mellan den 12:e november 2020 och 
1:a februari 2021, @portionenundertidan ett genomsnitt på 9, inläggen publicerades mellan den 
24:e december 2020 och 7:e februari 2021, @jose"ndahlberg.se ett genomsnitt på 5, inläggen 
publicerades mellan den 3:e augusti 2020 och 21:a januari 2021, och @veganskmatlada ett 
genomsnitt på 20, inläggen publicerades mellan den 1:a december 2020 och 7:e februari 2021.  
Det kontot som uppdaterade minst frekvent är alltså det konto som hade klart lägst engagemang. 

Studieresultatet kan skilja sig något från det verkliga totala engagemanget som även innefattar 
sparandet av inlägg, direktmeddelanden och besvarandet av händelser, vilka inte kan studeras 
eftersom de inte syns för allmänheten (Kuylenstierna, 2020). 

Som tidigare nämnt sållades tävlingsinläggen bort då dessa genererade ett större engagemang än 
resterande inlägg (Lozan, 2019). Detta minskade risken för ett missvisande resultat.
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6. Slutsatser

Nedan sammanfattas studiens viktigaste slutsatser och bidrag till forskningen. 

6.1 Besvarande av frågeställningarna

Svaret på fråeställningen ”Hur är vegetariska inlägg visuellt utformade på Instagram?” är att urvalet, 
mellan augusti 2020 och februari 2020, framförallt består av bilder och middagsinlägg. Formatet 
bilder (74%) var mer frekvent än videor (26%). Gällande innehållet var middagsinläggen vanligast 
(51%), därefter frukostinläggen (27%) och "kainläggen (22%).

Svaret på frågeställningen ”Vilket engagemang skapar den visuella varumärkeskommunikationen?” 
är att videformatet och frukostinläggen skapade störst engagemang. Videoformatet skapade större 
engagemang (värde 18) än bildformatet (värde 11). Frukostinläggen hade större engagemang (värde 
14) än middagsinläggen (värde 13) och "kainläggen (värde 12). Den absolut största skillnaden var 
alltså engagemanget mellan videorna och bilderna. 

De olika kontonas enskilda resultat skiljer sig en aning från varandra. För kontona @"vesechealth 
och @jose"ndahlberg.se skapade videorna störst engagemang, medan @portionenundertian hade 
större engagemang på sina bilder. Kontot publicerade dock enbart en video och därmed är det 
resultatet svårtolkat. Kontot @veganskmatlada lade inte ut någon video under tiden då urvalet är 
hämtat. 

För @"vesechealth skapade frukostinläggen mest engagemang, därefter "kainläggen och minst 
middagsinläggen. För @portionenundertian och @jose"ndahlberg.se gav middagsinläggen mest 
engagemang, sedan frukostinläggen och minst "kainläggen. Middag- och frukostinläggen skapade 
mest engagemang för @veganskmatlada därefter "kainläggen. 

6.1 Studiens bidrag

Studien utbildar läsaren inom teorierna varumärkesstrategi, digital marknadsföring, Food Design 
och engagemang i sociala medier. Dessutom skulle metoden som användes i denna studie för att 
undersöka vegetarisk visuell kommunikation och dess engagemang kunna användas för att skapa en 
varumärkesstrategi även för in!uencers med andra nischer (Dawar & Bagga, 2015). Genomförandet 
av studien gav upphov till !era idéer på intressant vidare forskning inom ramarna för de teorier som 
studien tar upp och studiens resultat. Dessa förslag åter"nns under nästa rubrik

Vidare avser studien bidra till kunskap inom undersökningsområdet marknadsföring på sociala 
medier.Slutsatserna betonar innebörden av att stimulera åskådarnas sinnen och betydelsen av att 
vara personligt deltagande för skapa engagemang. Studien styrker även värdet av det unika eftersom 
resultatet visar att mindre frekventa inlägg kan skapa mer engagemang. Resultatet från studien och 
resonemanget ovan kan tänkas generaliseras utanför studiens kontext till övriga sociala medier och 
konton med andra nischer och således utnyttjas vid marknadsföring online. 

Studien bidrar till nyhetsvärde kring designdiciplinen Food Design genom att fokusera på de 
samhällsviktiga underdisciplinerna Critical Food Design och Sustainable Food Design. Studien 
arbetar för att öka medvetenheten och framkalla handlingar för hållbar utveckling kring 
livsmedelsrelaterade frågor. Avslutningsvis hoppas slutsatser kunna nyttjas för att fortsätta debatten 
om, och utvecklingen av, en hållbar livsstil. 
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7. Vidare studier

Nedan presenteras förslag till fortsatt arbete inom teoriområdena som studien belyser.

7.1 Varumärkesstrategi

Intressanta forsatta studier inom varumärkesstrategi hade varit att undersöka varumärkesidentiteterna 
hos in!uencerna som denna studie belyser. Exempelvis hade man kunnat studera de personliga 
varumärkenas önskade placering på marknaden jämfört med hur publiken ser dem. En sådan studie 
hade kunnat genomföras med kvalitativa frågeundersökningar som metod. Utmaningen för en 
sådan studie hade varit att övertyga in!uencerna att delta. 

7.2 Digital kommunikation

Studien hade även kunnat byggas ut med kompletterande kvalitativa metoder för att ge en bredare 
förklaring av resultatet. Exempelvis hade en semiotisk bildanalys kunnat kartlägga kvaliteterna i 
materialet som ger högst respektive lägst engagemang. Likaså hade en innehållsanalys av inläggens 
text kunnat undersöka dess påverkan för publikens engagemang. En ytterligare studie inom digital 
kommunikation skulle kunna vara att utveckla ett marknadsföringsverktyg för matin!uencers och 
dess publicering på Instagram.

7.3 Food Design

Det skulle varit intressant att undersöka vilken underkategori av Food Design, se 2.3, som skapar 
störst engagemang. Undersökningen hade kunnat genomföras genom en innehållsanalys. En sådan 
innehållsanalys hade krävt att inläggen tolkas för att kunna placeras i rätt underkategori. Vidare tar 
studien som här genomförts endast upp exempel på Food Design som arbetar med synen, texturen 
och ljudet. Det hade varit av intresse att även undersöka nyttjandet av smaken och lukten. Genom 
experiment hade man kunnat besvara !era intressanta frågeställningar kopplat till människans 
sinnen och Food Design. 

7.4 Engagemang på sociala medier

Det hade varit intressant att undersöka hur engagemanget som skapas av sparade bilder, 
direktmeddelanden och besvarandet av händelser skulle påverka den här presenterade studiens 
resultat (Kuylenstierna, 2020). 

Dessutom hade det varit intressant att undersöka engagemanget av urvalet som består av tutorials 
eftersom teorin beskriver att detta innehåll generellt genererar ett lägre engagemang (Lozan, 2019). 
Att undersöka om det stämmer för studiens urval hade varit spännande då tutorials förekommer i 
form av recept hos matin!uencers.  

Om man genomfört en innehållsanalys av inläggens text som föreslås under punkt 7.2 hade det 
varit intressant att studera användandet av hashtags och emojis samt längden på texten. Detta för 
att undersöka om tidigare forskning (Lozan, 2019) av dessa faktorers påverkan på engagemanget 
stämmer in på denna studies material.
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9. Bilagor 

Nedan presenteras bilagor som använts för att koda materialet till undersökningen. 

Bilaga 1

Följande kodschema används vid kodning av analysenheterna.

1. Vilket konto är inlägget hämtat ifrån? 
A) @"vesechealth   B) @portionenundertian   C) @jose"ndahlberg.se    D) @veganskmatlada

2. Vilket datum är inlägget publicerat?
ÅÅÅÅ-MM-DD

3. Hur många gillamarkeringar har inlägget? 
0,0

4. Hur många kommentarer har inlägget? 
0,0

5. Vilket format har inlägget?
A) Bild       B) Video

6. Vilket innehåll har den största delen av inlägget?
A) Middag      B) Fika       C) Frukost

Bilaga 2

Följande kodinstruktioner skall ses som tolkningsregler och principer för kodningen av  analysenheter.

Variabel 1 - Skall ange kontot där inlägget är hämtat ifrån. 

Variabel 2 - Skall ange datum då inlägget är publicerat, fr.o.m 2021-02-07.

Variabel 3 - Skall ange antalet gillamarkeringar.

Variabel 4 - Skall ange antalet kommentarer.

Variabel 5 - Skall ange inläggets format.

Variabel 6 - Skall ange den största andelen innehåll i inlägget. 

Bilaga 3

Följande analysenheter studerades. 

@"vesechealth – https://www.instagram.com/"vesechealth/

@jose"nedahlberg.se – https://www.instagram.com/jose"ndahlberg.se/?hl=sv

@veganskmatlada – https://www.instagram.com/veganskmatlada/

@portionenundertian – https://www.instagram.com/portionenundertian/


