
Av: Jeanette Boustedt och Anna Eklöf Torp 
 
Handledare: Peter Gunnarsson 
Södertörns högskola | Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik 
Praktiskt examensarbete 15 hp | Vårterminen 2016 
Programmet för It, medier och design 
 
 
 
 
 
 

Att skapa innehåll som engagerar 
användare på Facebook och 
Instagram 
 
 

 

 

  



 2 

Abstract 
In this report we describe how planning, producing and publishing contents for social media can be made 

for a company in the construction business. The company, which we have chosen to call Build AB, 

assigned their social media accounts to us during five weeks with the desire for increased involvement on 

the platforms. This report describes the line of action to meet their desire and also presents the results that 

have been achieved. The process of the project consisted of five key elements – workshop, developing a 

strategy, developing a schedule, producing the content and publishing. Our result shows that the 

involvement on Build AB’s Facebook page and Instagram page increased during the five weeks of the 

project. 

 

Keywords: Facebook, Instagram, social media strategy, user engagement, content. 

 

 

Sammanfattning  
I denna rapport redogör vi för hur det kan gå till när man planerar, producerar och publicerar innehåll för 

sociala medier åt ett bolag i byggbranschen. Bolaget, som vi valt att kalla Bygg AB, överlät sina sociala 

mediekonton till oss under fem veckor med önskan om ökat engagemang på plattformarna. Denna rapport 

beskriver tillvägagångssättet för att uppfylla deras önskemål och presenterar även de resultat som 

framkommit. Projektets process bestod av fem centrala moment – workshop, framtagande av strategi, 

framtagande av schema, producering av innehåll och publicering. Vårt resultat visar att engagemanget på 

Bygg AB:s Facebook- och Instagramkonto ökade under projektets fem veckor. 

 

Nyckelord: Facebook, Instagram, sociala medier-strategi, användarengagemang, innehåll. 
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1. Inledning 
Sociala medier är en naturlig del av många människors vardag (Jansson, 2002). Sedan år 2010 har 

besökarna av sociala medier ökat från 53 procent av internetanvändarna i Sverige till 77 procent år 2015 

(Findahl & Davidsson, 2015). I takt med att allt fler människor använder sociala medier tar även företagen 

steget in på den digitala arenan för att nå sina kunder där de befinner sig – på Internet och i sociala medier. 

Men att bygga och vårda ett varumärke på sociala medier kräver tid, planering och ett strategiskt tänk. 

Innehållet som publiceras ska kommunicera företagets värden och skapa rätt associationer samtidigt som 

det måste vara relevant för målgruppen och få dem engagerade (Fahy & Jobber, 2015). Utöver 

välgenomtänkta publiceringar på de sociala medierna vill även människor ha äkta engagemang från 

företag och därför är det även viktigt att företagen interagerar med sina kunder på sociala medier, till 

exempel genom att svara på kommentarer och gilla andra användares innehåll (Leary, 2014). Att som 

företag lyckas på sociala medier är därmed en utmaning som kan antas genom att arbeta med flera olika 

komponenter, vilket vi gjort i detta projekt. 

 

Vi har utfört vårt projekt på en sociala medier-byrå. Denna byrå erbjuder kunder en prenumerationstjänst 

som innebär att de tar hand om kundernas sociala mediekonton. Vi fick i uppdrag av vår byrå att ta hand 

om en ny kund, Bygg AB, från starten av deras prenumeration och fem veckor framåt. Bygg AB är ett 

fiktivt namn på ett befintligt bolag. I förtroende till bolaget har vi valt att inte offentliggöra deras namn 

och samarbetspartners. 

  
 
1.1 Bakgrund 

I detta kapitel presenteras Bygg AB och bakgrunden till detta projekt. Vi presenterar Bygg AB:s 

konkurrenter och redogör även för Bygg AB:s närvaro innan vår projektstart på sociala medier.  

1.1.1 Bygg AB 
Bygg AB är ett tämligen nybildat bolag som registrerades 2013 men med ett ursprung i bygg- och 

fastighetsbranschen sedan 1961. Bygg AB inriktar sig på högprofilerade ny- och ombyggnationer runt i 

Stockholmsområdet. De ser sig själva som ett litet, prestigeinriktat bolag som konkurrerar med de större 

traditionella byggjättarna då de har möjlighet att skjuta på gränserna angående områden och bostadstyper. 

Bygg AB:s idé är att skapa och utveckla hållbara bostäder som kommer att ses som nutida och vackra 

även i framtiden, där människor trivs och som bidrar med nya, tidlösa kvaliteter till staden och 

stadsmiljön. De är även väldigt inredningsorienterade och satsar mycket på designsamarbeten med 

inredningsdesigners där fokus ligger 100 procent på inredningen i bostäderna. Genom att samarbeta med 

inredningsdesigners som lägger all fokus på inredningen och arkitekter för arkitekturen ger det Bygg AB 
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ytterligare ett värde i sina bostäder. Bygg AB är även i framkant när det kommer till kundkontakt och vill 

lyfta fram det personliga. De ser på kontakten med kunderna som en livslång relation.  

 

1.1.2 Konkurrens 
Bygg AB:s främsta konkurrent är Oskar Properties vilka också är verksamma i Stockholmsområdet. 

De båda bolagen är snarlika. Oscar Properties bildades 2004 och beskriver sig själva i korthet som 

följande: “Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa moderna bostäder som är så unika att 

människor aktivt söker sig till en Oscar Properties-byggnad vid valet av nytt boende.” (Oscar Properties, 

2016).  

 

De har varit närvarande på Instagram i drygt två år och har då byggt upp en följarkrets på 14 700 följare, 

något som Bygg AB uttalat sagt vara ett liknande mål i längre fram i tiden. Oscar Properties har funnits på 

Facebook sedan 2004 och har sedan dess byggt upp en följarkrets på 4200 personer. Oscar Properties och 

Bygg AB har relativt lika värdeord där de båda vill bygga hållbart för framtiden och samtidigt ta vara på 

historien kring och bakom varje projekt.  

 

En annan konkurrent till Bygg AB är Tobin Properties, ett fastighetsutvecklingsföretag som bildades 

2010. Deras affärsidé är att skapa funktionella och väldesignade bostäder efter storstadsmänniskans 

behov. De vill utveckla stadsbilden med en arkitektur som särskiljer sig och skapar identitet (Tobin 

Properties, 2016). Tobin Properties är endast närvarande på Instagram i nuläget. Här har de 614 följare, 

liknande som Bygg AB vid starten av vårt projekt. 

 
1.1.3 Bygg AB:s närvaro på sociala medier 
Bygg AB:s närvaro på Instagram var relativt anspråkslös innan vår projektstart. De skapade sitt konto på 

Instagram i november 2015 och publicerade då sporadiskt inlägg utan särskild kontinuitet. Vid vår 

projektstart hade de ungefär 600 följare och publicerade enbart stillbilder. Ett sammanhang vi 

uppmärksammat på konkurrenterna Oscar Properties och Tobin Properties Instagramsida är att de i 

majoritet också enbart publicerar stillbilder.  

 

På Facebook har Bygg AB haft ett konto sedan augusti 2015. Vid projektets början (april, 2016) hade de 

34 gillamarkeringar på sidan. Fån augusti då kontot skapades hade inget däremellan publicerats på sidan. 

Eftersom sidan varit inaktiv har engagemanget från följarna i princip varit obefintligt.  
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1.2 Syfte och målformulering 

Syftet med vårt projekt var att skapa förutsättningar för ökat engagemang på Bygg AB:s sociala 

medieplattformar Instagram och Facebook. Genom att få rutin på att skapa innehåll som engagerar 

relevanta målgrupper hoppades vi kunna öka statistiken gällande till exempel följare, likes, kommentarer 

och delningar. För att uppnå syftet med projektet tog vi över Bygg AB:s sociala mediekanaler under fem 

veckor, där vi publicerade innehåll i form av bild, film och text – samtliga inlägg planerade och 

producerade av oss. Projektets mål var att öka engagemanget hos användare. 

 
2. Forskningsbakgrund 
I denna del av rapporten presenterar vi bakgrund och forskning relaterad till vårt ämne.  

 
2.1 Facebook och Instagram 

I Sverige är Facebook och Instagram de två sociala nätverk som dominerar idag (Findahl & Davidsson, 

2015). Facebook är det populäraste av dessa – hela 70 procent av internetanvändarna använder Facebook 

och nästan alla som besöker sociala nätverk besöker också Facebook. Instagram har ökat i popularitet och 

används idag av 40 procent av internetanvändarna, 2014 var motsvarande siffra 28 procent (Findahl & 

Davidsson, 2015). I september år 2015 nådde Instagram 400 miljoner aktiva användare, som tillsammans 

publicerar över 80 miljoner bilder varje dag (Instagram blog, 2015). 

 

Facebook och Instagram erbjuder stora möjligheter för företag att marknadsföra sig, oavsett bransch eller 

storlek på företag. Till exempel tillhandahåller de många funktioner för bland annat video, annonsering, 

nedladdning av applikationer och direktförsäljning (Facebook, 2016). 

 
2.2 Online engagement factors on Facebook brand pages 

I studien Online engagement factors on Facebook brand pages (Cvijikj och Michahelles 2013) har 

författarna studerat vad som engagerar användare att interagera på Facebook, det vill säga vad som får 

dem att gilla, kommentera eller dela innehåll från företag. De har undersökt 100 olika företags 

Facebooksidor, och delat in deras inlägg i olika kategorier för att sedan redogöra för hur mycket 

engagemang och interaktion de olika typerna av inlägg genererar. Kategorierna som presenteras är 

informativt innehåll, underhållning och tävlingar. Respektive kategori är även indelad i vilket format 

innehållet består av, det vill säga om inlägget består av text, bild, film eller länk. Deras resultat tyder på att 

företag främst publicerar inlägg inom underhållningskategorin, vilket innefattar innehåll som inte har med 

varumärket eller deras produkter eller tjänster att göra. Denna kategori skapade även mest interaktivitet 
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hos följarna, och genererade både gillamarkeringar, kommentarer och delningar. De näst vanligt 

förekommande inläggen var informativa inlägg, det vill säga innehåll som på något sätt presenterar 

varumärket och dess produkter eller tjänster. Denna typ av inlägg genererade höga antal gillamarkeringar 

och kommentarer, men blev sällan delade. Den kategorin som var minst använd bland de studerade 

företagen var tävlingar. Inlägg inom kategorin tävlingar genererade många kommentarer men färre 

gillamarkeringar och delningar. Vad gäller inläggens olika format, var foton det format som skapade mest 

interaktivitet hos användarna. Textinlägg genererade mer interaktivitet än både länkar och filmer, men var 

samtidigt det format som delades minst. 

  

Studiens resultat visar även att företag inte bör publicera innehåll mellan klockan 16.00 och 04.00 (ett 

tidsintervall som författarna kallar för ”peak hours”) då detta hade en negativ effekt på interaktiviteten 

beträffande gillamarkeringar och delningar. 

 

2.3 Marknadsföring och kommunikation i sociala medier 

I boken Marknadsföring och kommunikation i sociala medier (2010) skriver Carlsson om de positiva 

marknadsföringsmässiga möjligheter som sociala medier skapar för företag. Hon beskriver sociala medier 

som ett utmärkt verktyg för att föra en dialog med sina kunder, och att man med hjälp av sociala medier 

skapar förtroende hos kunderna genom att ge dem inblick i verksamheten. För att nå framgång i sociala 

medier krävs det att följarna är aktiva på sidan. Det innehåll man publicerar måste därmed väcka ett 

intresse hos dem och skapa engagemang. För att kunna åstadkomma detta krävs det arbete och rutiner som 

beskriver hur företaget ska tänka när de skapar innehåll för deras sociala mediekanaler. Carlsson 

presenterar sex tips på hur man som företag bör tänka vid skapandet av innehåll på sociala medier, varav 

det första är att undvika att vara neutral och istället publicera innehåll som väcker känslor hos följarna – 

det gäller både positiva och negativa känslor. Det andra tipset är att tänka utanför boxen och göra 

någonting oväntat. Carlssons tredje tips är att arbeta med så kallad storytelling, det vill säga att man 

bygger en historia kring sin tjänst eller produkt. Tips fyra handlar om att följa upp och att uppdatera 

följarna om någonting som skett tidigare. Till exempel kanske man påminner dem om en tävling som 

pågår eller publicerar ”behind the scenes”-material från en filminspelning. Det femte tipset är att bana väg 

för engagemang och interaktivitet genom att se till att följare enkelt kan dela det innehåll som publiceras, 

likväl som nästföljande tips som är att göra det enkelt för följarna att kommentera. Carlssons sjätte och 

sista tips är att undvika allt som försvårar det för personer att ta del av det innehåll som publiceras. 

 
2.4 SumAll 

Onlinetjänsten SumAll förser olika företag med analyser, data och statistik som berör företagens närvaro 

på nätet (SumAll, 2014). År 2014 samlade de in och analyserade information gällande vilken tid som var 
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den mest gynnsamma för företag att publicera innehåll på olika sociala medieplattformar. Detta 

sammanställdes och visualiserades i en infografisk illustration (se bilaga 1). Resultatet visar att den 

ultimata tiden att publicera på Facebook är mellan klockan 13-16, och på Instagram ger det bäst utslag om 

man publicerar mellan klockan 17-18. 

 
3. Genomförande 
I denna del av vår rapport redogör vi för genomförandet av projektet. Denna process består av fem steg – 

workshop, framtagande av strategi, framtagande av schema, producering av innehåll och publicering. 

 
3.1 Workshop 

En grundläggande förutsättning för att kunna genomföra denna typ av projekt är att man är väl insatt i 

verksamheten och har kunskap om allt från deras mål, visioner och värderingar till vilka målgrupper de 

har. Vi anordnade därför en workshop tillsammans med Bygg AB, vars syfte var att lära känna dem in- 

och utantill. Under denna workshop utgick vi från ett dokument med ämnen och frågeställningar 

framtagna för få ut maximalt med information om Bygg AB. Detta dokument skapades tidigare under en 

intern brainstorming-session tillsammans med våra kollegor (se bilaga 2). Under mötet satt även den 

person som ansvarar för Bygg AB:s övriga marknadsföring som uppdaterade oss om Bygg AB:s grafiska 

riktlinjer för både Bygg AB och för de olika bostadsprojekten.  

 

Avslutningsvis fick Bygg AB fylla i ett sammanfattande workshop-formulär. All information som 

samlades in under detta workshop-tillfälle sammanställdes och därefter inleddes arbetet med att ta fram en 

strategi. 

 

3.2 Strategi 

Workshopen tillsammans med Bygg AB gav oss möjlighet att lära känna verksamheten ordentligt, och 

med de kunskaper och den information vi samlat in under detta tillfälle arbetade vi fram en strategi för hur 

Bygg AB ska lyckas med sin närvaro på Instagram och Facebook. Denna strategi består av fyra olika 

komponenter, vilka presenteras nedan. 

 

3.2.1 Målgrupp 

Målgruppen utgör grunden i Bygg AB:s strategi, och att förstå och arbeta utifrån den är viktigt. Det 

innehåll som skapas för de sociala medierna ska tilltala Bygg AB: satta målgrupp: Dessa uppskattar god 
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design av olika kvalitets-märken och även intresserade av arkitektur och detaljer. Den sekundära 

målgruppen är de som finner inspiration från Bygg AB, de som strävar efter den här typen av livsstil.  

 
3.2.2 Teman  
Teman skapades utifrån de värdeord som Bygg AB har – historia, urbanitet, känsla och kvalitet. Vår tanke 

var att publicera fyra inlägg varje vecka utifrån varje värdeord för att förädla Bygg AB:s DNA och låta det 

genomsyra deras flöden i deras sociala mediekanaler. På måndagar valde vi att publicera kvalitet, tisdagar 

historia, onsdagar urbanitet och torsdagar känsla. Att arbeta utifrån dessa teman gav oss möjlighet att 

skapa ett kontinuerligt och varierat flöde som även underlättar när man planerar innehållet och schemat för 

varje vecka.  

 

3.2.3 Innehåll  
En viktig del i strategin var att se till att allt innehåll som producerades och publicerades var innovativt 

och hade någonting extra. Vi strävade därför efter att gå ifrån stillbilder och istället skapa rörlig media för 

att särskilja Bygg AB från konkurrenterna och göra något utöver ramen. Då den främsta konkurrentens 

affärsmodell (Oscar Properties) är liknande som Bygg AB:s, var det viktigt att skapa unikt material som 

gav Bygg AB möjlighet att sticka ut. 

 

Överlag ville vi att det innehåll som skulle publiceras på Bygg AB:s sociala medier skulle förmedla en 

känsla av kvalitet, lyhördhet och kompetens. Att kontinuerligt lyfta fram bostadsprojekten, samarbeten 

och detaljer var också en viktig del i vår strategi. Språket som användes i bild- och filmtext var tvunget att 

tilltala målgruppen och gå hand i hand med bildspråket. Därför tillämpade vi en genomgående enkel och 

mogen ton i all copy.  Vad gäller mängden text till respektive inlägg bestämde vi att copyn för inlägg på 

Instagram ska vara kort och koncist. På Facebook lät vi copyn vara mer informativ och detaljerad för den 

som vill ha mer. 

 

Gällande publicering av innehåll som berör olika typer av samarbeten, fastställde vi att man taggar dessa 

företag eller personer i inläggets text. Som en del av strategin bestämde vi oss även för att endast använda 

hashtags som är grundliga och där materialet samlas under en och samma tagg, exempelvis #byggab. 

Detta eftersom vi är av uppfattningen att det kan upplevas spretigt att hashtagga för mycket på inlägg, då 

dessa inlägg endast riskerar att försvinna i ett hav andra hashtags. 
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3.2.4 Publicering 
Som ovan nämnt valde vi att publicera fyra inlägg i veckan, måndag till torsdag. På Facebook publicerade 

vi klockan 16.00, vilket enligt onlinetjänsten SumAll (2014) ska ge bra utslag. På Instagram valde vi att 

publicera klockan 17.00, då SumAll (2014) rekommenderar att man ska publicera mellan klockan 17.00 – 

18.00 i denna kanal. 

 

En riktlinje i strategin var även att använda Facebook som ett slags komplement till Instagram. De 

publiceringar som gjordes på Instagram skulle dra följarna till Facebook för att öka engagemanget där. På 

Facebook skulle längre versioner av filmer erbjudas, och som nämnt ovan var även copyn mer omfattande 

till inläggen på Facebook. 

 
3.3 Schema 

När strategin var klar hade vi en bra grund för att arbeta med Bygg AB:s sociala medier. Vårt nästa steg 

var att planera vilket innehåll som skulle publiceras och när, för de fem kommande veckorna.  

 

3.3.1 Informationssökande och brainstorming 
För att ta fram innehåll till publicering på Instagram och Facebook inledde vi med att söka information 

inom Bygg AB:s område. Vi köpte tidningar såsom Residence Magazine, Elle Decoration och Sköna Hem 

som vi letade inspiration i. Vi tittade även på relevanta Instagram-konton inom design och arkitektur. 

Informationen tog vi sedan vidare till en brainstorming (se figur 1) där vi skrev ner viktiga ord och delar 

som skulle finnas i schemat. Vi utgick från de teman vi tagit fram i strategin och fångade upp viktiga delar 

som dessa teman skulle kunna innehålla.  
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Figur 1  
 
 
Med utgångspunkt i den första mallen vi tog fram i brainstorming 1 ritade vi upp ett förslag till ett schema 

på whiteboard-tavlan (se figur 2). Här lade vi in möjliga inlägg under varje dag och tema. 

 

  
Figur 2 
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3.3.2 Schema  
När vi kände oss nöjda med utförandet i schemat skapades ett överskådligt Keynote-dokument där vi förde 

in och strukturerade upp själva schemat för fem veckor framöver. Varje vecka fick två slides – en för 

Facebook och en för Instagram. Detta eftersom att inläggen på respektive medium ibland skiljer sig från 

varandra, exempelvis kan det förekomma längre textstycken och filmversioner på Facebook. Schemat 

fyllde en mycket viktig funktion eftersom det visualiserade vår planering och framförhållning för 

kommande fem veckor.  

 

 

 

 
 
 
Figur 3 – Schema för Instagram  
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Figur 4 – Schema för Facebook 
 

3.3.3 Copy  
Till varje post skrev vi därefter tillhörande copy som lades in i schemat med tillhörande bilder. Detta steg 

krävde noggrannhet och vi såg till att alltid ha målgruppen och strategin i åtanke. Varje inläggs copy 

krävde mycket research-arbete och tog oftast lika lång tid som själva skrivprocessen. 

 

3.3.4 Feedback från Bygg AB 
Det schema vi tog fram skickades till Bygg AB för synpunkter på innehållet. Det var viktigt att få deras 

mening om innehållet för att möta deras förhoppningar och tonalitet i språket. De hade några få förslag på 

förändringar som vi ändrade på. Till exempel önskade de att byta ut uttrycket “lyxigt” mot “kvalitet”. De 

gav oss även ytterligare information och förslag om samarbeten som vi kunde lyfta, sådant som inte 

framkommit under vår workshop.  
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3.3.5 Planera inspelningar för 5 veckor 
Vi tog kontakt med arkitekter och inredningsarkitekter som samarbetar med Bygg AB och frågade 

huruvida de hade möjlighet att ställa upp på en intervju. Möten planerades in och vi ordnade med 

inspelningsplatser. Frågor togs därefter fram till intervjuerna som arkitekterna och inredningsarkitekterna 

fick förbereda sig med (se bilaga 3). Dessa frågor skapades både utifrån inspiration från andra intervjuer i 

tidningar samt vad vi tyckte var relevant och som skulle generera intressanta svar för målgruppen på 

Instagram och Facebook.  

 
3.4 Produktion 

Vi har sammanlagt planerat och tagit fram 21 inlägg till Bygg AB:s sociala mediekanaler, varav 11 filmer, 

åtta stillbilder och två cinema graphics. Samtliga filmer skapades i Adobe Premiere. Vi har främst varit 

involverade i produktionen av sju inlägg. Dessa presenteras nedan. 

 

Film 1  

Här kontaktade vi den PR-byrå som Bygg AB arbetar med för design och sammanställning av tryckt 

material. Vi filmade när PR-byrån hade fotografering av innehåll åt en bok för ett av Bygg AB:s 

byggnadsprojekt. Materialet sammanställdes därefter till en kortare film anpassad för Instagram.  

 

Film 2  

I denna film intervjuade vi två arkitekter som Bygg AB samarbetet i ett bostadsprojekt. Inspelningen 

inleddes med att vi gick igenom frågorna med dem intervjuade på vårt kontor. Vi ordnade med ljus- och 

ljudsättning och planerade på inspelningsplatsen. Genomförandet av intervjun tog cirka en timme. Arbetet 

av filmen fortsatte med att vi redigerade ihop en 15-sekunders film till Instagram samt en längre version 

för Facebook. I filmen la vi förutom de inspelade sekvenserna in stillbilder, övergångar och musik.  

 

Film 3  

Ett av Bygg AB:s värdeord var historia. Det var därför viktigt att förmedla det i en film. Vi letade 

information kring ett av Bygg AB:s projekt och sammanställde detta i en historisk film som berättade om 

bakgrunden till ett av husen som Bygg AB skulle förvalta till lägenheter. Filmen sattes ihop som en 

tillbakablick i svartvita stillbilder från 30-talet som successivt rullade på tillsammans med passande 

musik. 

 

Film 4  

Inför kommande försäljning av ett bostadsprojekt bad vi en kontakt på Bygg AB att skicka över material 

och färger för bostaden. Med dessa skapade vi en materialpalett. Vi fotade slutbilden av materialpaletten 
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och började därefter att ta bort en del i taget som fotades tills varje del var borttagen. Dessa bilder sattes 

ihop och skapade en rörlig film av stillbilderna som gav en illusion av att materialpaletten byggdes på. 

 

 

Film 5  

Inspelning med två inredningsarkitekter vilka Bygg AB samarbetat med i ett bostadsprojekt. 

Inspelningen tog cirka två timmar och skedde på deras kontor för att få en personlig prägel på filmen och 

även för att ha tillgång till material från byggnadsprojektet, produkter och annat i lokalen av intresse att 

filma. Naturligt ljus användes i filmen och vi ordnade endast med ljudsättning och inspelningsplatsen.  

 

Cinemagraphic 1  

Här skapade vi en Cinama graphic genom att filma en sekvens av fasaden på en byggnad och därefter ta 

en bild i exakt samma utförande. Dessa lades därefter på varandra som lager vilket gav illusionen av att en 

person rörde sig i en omgivning som var helt stillastående.  

 

Cinemagraphic 2  

Vi skapade ytterligare en Cinema graphic på ett annat bostadsprojekt där vi filmade exteriören i ett 

område, där endast en bil var det rörliga.  

 

4. Resultat 
Under dessa fem veckor har vi publicerat innehåll på Bygg AB:s Instagramkonto och Facebookkonto med 

målet att skapa ökat engagemang. För varje vecka som gått har vi utfört en resultatredovisning där vi 

analyserat statistik för respektive social medieplattform. Dessa presenteras nedan. 

  

Vecka 1 

Att vi aktivt börjat publicera på Bygg AB:s Instagram och Facebook verkade resultera i att följarantalet 

och gillaantalet ökade avsevärt. Den första veckan fick oerhört bra respons i engagemang på både 

Instagram och Facebook. På Facebook var antalet gillamarkeringar på sidan när vi startade 34 stycken. 

Efter en vecka hade 28 stycken nya tillkommit, vilket motsvarar en ökning på 82 procent. På Instagram 

ökade antalet följare med 105 nya (17 procent) vilket också var väldigt bra för att bara ha varit en vecka. 

  

Efter den delning som gjordes på Facebook den 14 april (se figur 7) lade vi märke till att det var 

fördelaktigt med delningar då de generade ett större engagemang, nästan dubbelt så många nåddes av 

filmen i jämförelse med filmen den 13 april. Antalet visningar av inlägget ökade och nästan dubbelt 
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många såg klippet efter enbart en delning. Vi antog att det här gjorde fler då kunde upptäcka Bygg AB:s 

Facebooksida varav några av dessa valda att gilla sidan. 

 

 
Figur 5  
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Figur 6 
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Figur 7 
 

 

Vecka 2 

Den andra veckans resultat fortsatte att visa goda resultat. Med tanke på att Bygg AB nu varit aktiva på 

Instagram och Facebook i två veckor kunde vi göra en utförligare analys av resultatet. På Instagram 

tillkom 278 nya följare, en ökning på 38 procent för vecka två. Inlägget från den 18 april (se figur 8) 

nådde även högst antal gillamarkeringar, 74 stycken vilket var en av höjdpunkterna för veckan (se figur 

10). Från det här tog vi med oss att bilder på design och detaljer verkade tilltala följarna. Inläggets copy 

var kort och koncist, vilket var lätt för följarna att ta till sig och engagera sig i. En annan höjdpunkt i 

resultatet var den film vi la upp den 21 april där vi hade spelat in backstage av en inspelning för en bok. 

Filmen gav ett stort gensvar från följare som kollegor till Bygg AB, något som de uttryckligen påpekat 

varit ett mål i sin närvaro på Instagram. 

  

På Facebook tillkom 49 nya gillamarkeringar, en 79 procentuell ökning av följare.  På endast två veckor 

hade vi alltså fått upp antalet gillamarkeringar på sidan med 77 stycken. 
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Vi blev något förvånade av denna utveckling av nya följare, vi hade räknat med en hög ökning den första 

veckan på grund av omständigheterna av att publicera på en sida som tidigare varit inaktiv men att den 

andra veckan skulle generera ännu fler följare var för oss något av en förvåning. Kanske berodde det här 

tillskottet av gillamarkeringar på att fler upptäckte Bygg AB: Facebooksida när den nu blivit aktiv. En 

annan orsak som vi tror kan ha bidragit till ökningen var det faktum att vi nådde ut till fler på Instagram 

vilket kan ha lett de nya följarna till Facebook. På Instagram uppmuntrade vi även följarna att gå in på 

Bygg AB:s hemsida vilket i sin tur kan ha lett till att de hittade Facebooksidan. 

  

Den andra veckan publicerades endast två inlägg istället för fyra stycken som veckan innan. 

Den här avvikelsen berodde på att publiceringarna på Instagram hade två stillbilder som inte kändes 

aktuella för Facebook. Vi passade då på att se hur det skulle te sig, om intresset skulle öka att endast lägga 

upp två stycken filmer. Vi uppmärksammade att det två filmerna fick fler gillamarkeringar än de från 

veckan tidigare hade fått. Från ett medelvärde på 6 låg det vecka två på 18 gillamarkeringar. Om det här 

berodde på att det endast var två inlägg istället för fyra var däremot omöjligt för oss att veta efter endast 

en veckas avvikelse. Då inläggen på veckorna framöver även ökade i antalet gillamarkeringar antog vi i 

efterhand att ökningen till största del berodde på att antalet följare på sidan även stigit, i och med det blev 

gillamarkeringarna på inläggen fler.    

  

Inlägget på Facebook den 19 april (se figur 9) sågs av 871 personer, något som ditintills var ett rekord för 

antal visningar. Som vi kan se i figur 10, under delen ”Höjdpunkt Facebook” blev det en drastisk ökning 

av antal visningar på filmen. Den här ökningen tror vi kunnat bero på en delning som gjordes vilket gav 

resultat på att fler nåtts ut (2600 användare på Facebook). 
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Figur 8  
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Figur 9 
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Figur 10 
 

Vecka 3 

Under den tredje veckan tillkom 107 nya följare på Instagram, en ökning på 12 procent. 

Både på Facebook och Instagram var stillbilden från den 25 april med säljstart för ett projekt mest 

populärt gällande gillamarkeringar på inlägget och kommentarer på Instagram. Intresset för 

nybyggnadsprojektet verkade stort, kanske var de filmer vi tidigare publicerat om projektet en bidragande 

faktor till bildens framgång i engagemang på de sociala medierna. Statistiken på Facebook (se figur 13) 

visade att den film som publicerades den 27 april och som delades två gånger gav högt antal visningar, 

514 stycken, på en räckvidd av cirka 1300 personer. Fler än varannan person valde alltså att titta på 

inlägget. 

På stillbilden från den 25 april fanns högst engagemang bland dem som klickade på inlägget: av 31 

stycken reagerade 23 stycken, dvs. 74 procent. 

 

Veckans siffror var huruvida lägre på Facebook än veckan tidigare. Det här trodde vi oss kunna bero på att 

ökningen av gillamarkeringar var så pass hög under vecka 16.  
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Figur 11 
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Figur 12 
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Figur 13 
 

 

 

 

Vecka 4 

Resultatet från vecka 18 visade en rejäl ökning av nya följare på Instagram. Från veckan tidigare då 

antalet gillamarkeringar på inläggen sammanlagt var 176 stycken, fick vecka 4 290 stycken 

gillamarkeringar. Visserligen lades en extra publicering upp den 3 maj (se figur 15) på Bygg AB:s 

begäran, men antalet gillamarkeringar var ändå högre än tidigare. Genom att tagga samarbetspartners i 

inläggen på Instagram ökade kommentarerna och det verkade generera fler följare. Inlägget som Bygg AB 

ville skulle publiceras var ett uppslag från tidningen Residence Magazine. Uppslaget fick oerhört bra 

respons även på Facebook – 2800 personer såg bilden på varav 96 personer gillade (se figur 16). Det här 

är ett resultat vi tidigare aldrig fått på våra publiceringar.  Bilden delades och fick en stor spridning vilket 

kan vara en orsak till att så många gillade bilden. Det är även en publicering som troligtvis väckte känslor 

för användaren, vilket fick dem att agera i form av en gillamarkering. 
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Som vi tidigare märkte vecka 2 på Instagram med stillbilden från 18 april (se figur 8), gav stillbilden i 

vecka 4 (se figur 14) även bra resultat – 70 stycken gillamarkeringar och därmed högst gillamarkeringar 

för veckan och ditintills näst högst på alla inlägg under vecka 1-5. Bilderna hade en kort copy tillsammans 

med en fin inredningsbild, något som vi tror tilltalade följarna. 

  

Statistiken för Facebook vecka 18 (se figur 16) var betydligt bättre än veckan tidigare då antalet 

gillamarkeringar för Facebook-sidan ökat med 16 procent, sammanlagt 138 procent sedan vi började. 

 

 

 
Figur 14 
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Figur 15 
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Figur 16  
 

 

Vecka 5 

För den sista veckan hade vi planerat in fokus på ett designsamarbete för det gemensamma byggprojektet 

vid namn Mono. Veckan fortsatte att visa goda resultat i form av 167 nya följare på Instagram (14 

procent) och 18 nya följare (13 procent) på Facebook. Det fokus som varit i publiceringen på Mono och 

designsamarbetet verkade vara populärt och den enkla bilden på annonsen i tunnelbanan (se figur 17, 18) 

fick 69 gillamarkeringar på Instagram och 17 på Facebook, samt en kommentar, något som varit sällsynt. 

  

Den sista veckan var speciell i den anmärkningen att en annons på Facebook lades upp. Det här var ett 

initiativ från Bygg AB för att se hur följarantalet skulle kunna öka ytterligare. Eftersom det kom upp 

efteråt när vi väl börjat med publicering fanns ingen strategi i annonsering. När vi väl annonserade ett 

inlägg märkte vi att den bidrog med gillamarkeringar på sidan (se figur 19). Annonsen nådde ut till cirka 

20 000 personer, varav 1131 var organiska. Det här var positivt då den organiska räckvidden normalt 

brukade ligga kring 400 – 700 personer.  
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Figur 17 
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Figur 18 
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Figur 19  
 

 

Sedan vi började arbeta aktivt med att få upp engagemanget på Bygg AB:s Facebook- och Instagramsida 

har fler upptäckt sidorna och börjat följa. Under de fem veckorna hade antalet följare på de båda sociala 

medieplattformarna ökat med 120 procent på Instagram och 374 procent på Facebook. Vi såg även under 

dessa veckor en stabil ökning av kommentarer, gillamarkeringar på inlägg, samt delningar på Facebook. 

Engagemanget i form av kommentarer ökade när Bygg AB svarade på kommentarer i kommentarsflödet 

på inläggen. Att företag integrerar med sina kunder på sociala medier är viktigt eftersom människor vill ha 

äkta engagemang från företag (Leary, 2014). De personer som tidigare kommenterat på inlägg och fått ett 

svar tillbaka från Bygg AB fortsatte att kommentera och på så sätt syntes en relation byggas upp.  

 
5. Diskussion och slutsats 
I detta projekt har vi tagit över Bygg AB:s sociala medieplattformar under fem veckor, med målet att öka 

engagemanget i dessa kanaler. Vi har ansvarat för samtliga delar i denna process vilket har gett oss 

möjlighet att integrera många färdigheter och förmågor från tidigare kurser. Överlag har projektet 
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inneburit konstant projektledning för oss båda, och kunskaper från kursen Projektledning som vi läste 

under vårterminen 2015 har därmed varit avgörande. Vi upplever även att projektets omfattning och 

rådande ansvar har utvecklat våra förmågor att planera och styra projekt avsevärt. 

 

Vårt projekt har genomförts under realistiska former eftersom vi har arbetat tillsammans med en verklig 

kund och haft som mål att leverera i enlighet med kundens önskemål. Detta har varit svårt emellanåt, och 

vi har fått möta och hantera många verklighetsnära problem. Vi upplevde under processens gång ett flertal 

brister i vår planering – till exempel planerade vi in publiceringar med intervjuer i vårt schema innan 

själva inspelningarna av intervjuerna var inbokade med de personer som skulle medverka i respektive 

film. Detta resulterade ibland i att intervjupersoner inte hade möjlighet att spela in de dagar vi tänkt, och 

därmed fick vi strukturera om i vårt schema, vilket i sin tur blev ett tidskrävande moment som vi inte 

räknat med. Vi hade förmodligen besparats denna problematik om vi bokat in våra inspelningar innan vi 

skapade schemat. Detta problem, och fler brister i projektet, tror vi grundar sig i att vi hade för bråttom när 

själva arbetet sattes igång. Det hade varit till vår fördel att planera mer och noggrannare i ett tidigt skede i 

vår process. På grund av de förutsättningar vi hade på det företag där vi genomförde vårt projekt, var det 

dock inte möjligt att ägna den tid åt planering som vi önskat. Men detta är naturligtvis någonting vi 

kommer föra vidare till våra uppdragsgivare, så de får höra våra synpunkter på hur man kan förbättra och 

effektivisera denna typ av process i framtiden. 

 

Under den fas i projektet då vi producerade innehåll som skulle publiceras, fick vi stor nytta av kunskaper 

vi fått under kurserna Ljud och rörlig bild samt Grafisk design. Som tidigare nämnt var vi, tillsammans 

med en professionell fotograf, ansvariga för inspelningarna som genomfördes. Detta gjorde det möjligt för 

oss att bygga vidare på våra grundläggande färdigheter om berättarteknik, manus, ljussättning, 

ljudinspelning och videofilmning. Eftersom vi hade en visuell bild av vad som skulle gestaltas arbetade vi 

nära med vår fotograf och han gav oss utrymme att testa oss fram under inspelningarna, med honom som 

pedagogiskt stöd. Detta arbetssätt oss tre emellan fortgick även vid nästa steg i processen – redigeringen, 

där vi på en mer avancerad nivå fick lära oss behärska programmen Adobe Premiere Pro och Adobe After 

Effects. Vi hade grundläggande färdigheter i dessa programvaror innan projektets start, tack vare kursen 

Ljud och rörlig bild, och därför kunde vi även här jobba tätt med vår redigerare. 

 

Att en utomstående person blev delaktig i vårt projekt under produktionsfasen upplevde vi mestadels 

positivt, men emellanåt var det problematiskt. Vår fotograf och redigerare hade nämligen inte varit 

delaktig i någon av projektets tidigare faser (såsom workshop med kund, brainstorming, framtagande av 

strategi eller framtagande av schema) och därmed hade han inte samma tydliga bild av vilka Bygg AB är, 

vilken deras målgrupp är hur man kommunicerar till den. Därför var det extra viktigt att vi två var 

involverade under inspelningarna och redigeringen. I många fall fick vi tydliggöra för honom vad som 

skulle förmedlas, vilken känsla och atmosfär som skulle skapas och vilka associationer innehållet skulle 
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ge – allt för att vårt samarbete skulle flyta på och för att garantera ett samordnat visuellt uttryck. Det hade 

underlättat mycket om han varit lika insatt och påläst som vi var. Vi informerade våra chefer på vår 

mediebyrå om detta problem, och därefter ändrade de upplägget gällande denna process. 

 

Under den fas i projektet där vi skapade schemat fick vi lära oss skriva copy. Att skapa fungerade text till 

inlägg på sociala medier var nytt för oss båda och därmed var detta moment kanske den största 

utmaningen i vårt projekt. Vår intuitiva uppfattning var att det skulle vara relativt enkelt att formulera 

meningar till respektive inlägg. Men nu i efterhand har vi lärt oss att copyn är ett textmässigt hantverk som 

tar tid och kräver noggrannhet. I och med denna missbedömning upplevde vi att tiden vi avsatt för 

skrivande av copy inte räckte till. Framför allt hade vi velat ägna mer tid åt själva research-arbetet, det vill 

säga när vi till exempel fördjupade oss i specifika byggnadsprojekt eller samarbeten innan vi började 

själva skrivandet. När vi började publicera våra inlägg med tillhörande copy upptäckte vi även vilken typ 

av copy som fungerade bra, och vilken som fungerade mindre bra. Därmed blev copy-skrivandet en 

iterativ process där vi emellanåt förändrade och förbättrade den copy vi skrivit in i schemat.  

 

Vårt resultat visar att Bygg AB:s engagemang på de sociala medieplattformarna har ökat under projektets 

fem veckor. Därmed har projektet uppnått dess syfte och mål. Vi är av uppfattningen att denna ökning 

grundar sig i en samverkan av alla projektets delar då de är avhängiga av varandra. Exempelvis skulle en 

publicerad film med dålig copy förmodligen inte fungera särskilt bra oavsett hur välproducerad filmen än 

är (och tvärtom). Ännu ett exempel på projektdelarnas avhängiga relation till varandra är det faktum att 

engagemanget ökade till följd av att vi lyssnade till användarna och svarade de i kommentarsfälten. Hade 

vi inte ägnat tid åt detta, hade engagemanget troligtvis inte ökat i den utsträckning det gjorde. Därmed har 

vi lärt oss att det kan vara en komplex process för företag (med liknande förutsättningar som Bygg AB) att 

lyckas skapa engagemang på sina sociala medieplattformar. 

 

Det interna samarbetet i projektet oss studenter emellan har fungerat bra. Eftersom projektet till stor del 

krävt att alla involverade haft ett synkroniserat samspel i processens samtliga faser har vi arbetat väldigt 

nära med varandra. Vid projektets start övervägde vi att göra en tydlig arbetsfördelning men beslutade oss 

istället för att utföra arbetet tillsammans då vi förmodade att det skulle motverka ojämnheter och istället 

gynna kreativiteten. Det enda område som varit nödvändigt för oss att tydligt dela upp var all kontakt 

(främst via mail och telefon). Jeanette har ansvarat för all extern kontakt, med både Bygg AB och övriga 

samarbeten. Anna ansvarat för den interna kontakten på den mediebyrå vi utfört projektet hos. 
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7. Bilagor 

 
7.1 Bilaga 1 – SumAll 
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7.2 Bilaga 2 – Workshop-dokument 

 
 

 

 
WORKSHOP 

Med Bygg AB!
!
!
!

MÅLGRUPPER 
 
– Reella målgrupper (primär, sekundär) 
– Kommunikativa målgrupper (primär, sekundär) 
– Vad tycker målgrupperna om Bygg AB?  
– Hur kommunicerar Bygg AB idag med sina målgrupper? 
 
 
MARKNADEN 
 
– Vilka är Bygg AB:s styrkor på marknaden?  
– Vad är Bygg AB:s svagheter på marknaden?   
– Vad upplever marknaden, skiljer Bygg AB från sina konkurrenter? 
– Vad tycker övriga marknaden om Bygg AB?  
– Vad vill vi att marknaden ska tycka om Bygg AB?   
 
 
POSITION OCH BUDSKAP 
 
– Varumärkesområde: Inom vilka områden verkar Bygg AB:s varumärke? 
– Segmentering: Vilket segment riktar sig Bygg AB till?  
– Varumärkesstruktur: Vem/Vilka representerar Bygg AB:s varumärke?  
– Vision: Framtidsvision av varumärket?  
– Mission: Vilken roll/syfte vill Bygg AB ha?  
– Kärnvärden: Vilka är Bygg AB, vad står de för?  
– Substans: Vad gör/erbjuder Bygg AB för nytta?  
– Personlighet: Vad kännetecknar det Bygg AB gör?  
– Differentiering: Vad skiljer Bygg AB ifrån konkurrenter inom området?  
– Positionering: Hur vill Bygg AB bli uppfattade i relation till sina konkurrenter?  
– Varumärkeslöfte: Den mest påtagliga associationen Bygg AB vill ha? 
– Primärbudskap: Bygg AB:s universella huvudbudskap?  
– Sekundärbudskap: Bygg AB:s övriga/riktade budskap? 
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7.3 Bilaga 3 – Intervjufrågor

 
 
 

 

________________________________________________ 

INTERVJUFRÅGOR 
Intervju med X 

________________________________________________ 

 

 

  MONO 

Hur har samarbetet med Bygg AB varit? 

Vad har varit roligast att arbeta med i Mono? 

Hur skulle du/ni beskriva Mono? 

Vad var viktigt i skapandet av Mono? 

Vilka material och detaljer kan man hitta i Mono? 

På vilket sätt genomsyras Mono av sin historia? 

Vilken känsla förmedlar Mono?  

 

X (design-byrån) OCH PERSONLIGT  

Hur skulle du/ni beskriva X? 

Vad inspirerar dig/er i arbetet som inredningsarkitekt? 

Har du/ni någon favoritdesigner/-arkitekt? 

Färger och material som är extra kärt för dig/er? 

Vilka material och färger ser du/ni som de starkaste för 2016? 

Vad är viktigast för dig i ett hem? 

Vart reser du helst och varför? 

Har du/ni något drömprojekt eller drömdestination?  

 
 
 

Svara gärna med att upprepa frågan: Samarbetet Bygg AB har varit…  
	
	


