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Sammandrag	
	
	
I uppsatsen analyseras företagen Celsius och NJIEs kommunikation i bildtexter på 
Instagram, vilket syftar till att försöka ge en uppfattning om vilken relation som företagen 
tycks vilja skapa till sina kunder. Jag använder mig av den interpersonella metafunktionen 
från systemisk-funktionell grammatik och undersöker totalt 200 satser. Dessutom gör jag en 
analys av hur ofta företagen använder sig av symbolerna emojis och hashtaggar i sina första 
15 inlägg från 2017 och diskuterar vad symbolerna kan innebär för relationen till kunderna. 
Resultatet visar att båda företagen använder sig av liknande språkhandlingar, och att 
uppmaningar är vanliga i materialet men att de inte nödvändigtvis måste vara till läsarens 
nackdel. Båda företagen erbjuder sina läsare olika varor och tjänster genom grammatiska 
metaforer för erbjudanden. Det ena företaget använder mer förpliktelsemodalitet än det 
andra, men inget av företagen använder en överdrivet stor mängd modala hjälpverb eller 
interpersonella satsadverbial. Både språkhandlingar och modalitet uttrycks framför allt 
kongruent vilket tyder på en rak och tydlig kommunikation, men det innebär också att 
företagen inte förstärker, försvagar eller på annat sätt modifierar sina uttryck särskilt mycket. 
Symboler används i ungefär samma utsträckning av båda företagen och följer i stort sett de 
rekommendationer för användning som finns. Slutsatsen är att vissa drag i 
kommunikationen tyder på en öppen dialog och nära relation med kunderna, men att andra 
drag inte gör det.   
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1	Inledning	
	
Den här uppsatsen utgår från två faktum. Det ena är att det finns en växande hälsotrend i 
Sverige som innebär ett ökat intresse för träning och hälsa och en mer öppen attityd 
gentemot kosttillskott av olika slag (Österberg 2014). Det andra är att det sociala mediet 
Instagram fortsätter att växa för varje år (Davidsson & Findahl 2016:49). Det är just denna 
ökande hälsotrend kombinerat med att vi använder sociala medier i allt högre utsträckning 
som har fångat mitt intresse. Det som specifikt intresserar mig i den här uppsatsen är den 
skriftliga kommunikationen från företag som är verksamma i hälsokostbranschen och som är 
aktiva på Instagram.  
 
De företag som jag analyserar är Celsius Sverige och NJIE Sverige, vilka båda tycks vara 
framgångsrika sett till försäljningssiffror, men jag vill alltså säga något om deras 
kommunikation. För att göra detta väljer jag att göra en systemisk-funktionell grammatisk 
analys av företagens bildtexter som publicerats på Instagram, men utan att analysera 
bilderna eller videoklippen. Det innebär att jag kommer att kunna säga något om hur 
företagen kommunicera med sina följare på Instagram och dessutom hur deras val kan 
påverka relationsskapandet till kunderna. Dessutom jämför jag de två företagens 
kommunikation för att kunna se om de skiljer sig åt eller liknar varandra.  
 
En sådan här analys är mycket intressant ur en språkkonsults synvinkel eftersom det är just i 
bildtexterna som det är möjligt att syna företagens skriftliga kommunikation i sömmarna och 
försöka få en uppfattning om vilken relation de vill ha till sina kunder. Verkar de vilja vara 
inbjudande och öppna, eller verkar de snarare utnyttja olika metoder för att låta bli att bjuda 
in kunderna till att delta i konversationen? Vad i texterna kan tyda på det ena eller andra? 
 
 Instagram har tidigare framför allt varit föremål för analys av bild och video, eller av bild, 
video och bildtext kombinerat (t ex i Hu, Manikonda & Kambhampati 2014 och Reichart 
Smith & Sanderson 2015). Det gör att min analys skiljer sig från andra analyser av Instagram 
och det innebär att det definitivt finns utrymme för fortsatt forskning om bildtexter på 
Instagram.   
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2	Syfte	och	frågeställningar	
	
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken slags relation företagen Celsius Sverige och 
NJIE Sverige tycks vilja skapa till sina följare baserat på hur de skriver sina bildtexter på 
Instagram. Jag jämför två företag som kommunicerar med liknande förutsättningar och som 
båda finns inom hälsokostbranschen med syftet att se om de uttrycker sig liknande, eller om 
kommunikationen skiljer sig åt. Exempel på sådant som intresserar mig i uppsatsen är om 
det finns erbjudanden i texten och om företagen modifierar sina inlägg på olika sätt. Jag vill 
försöka se några mönster eller tendenser i hur företagen kommunicerar och skapar 
relationer, även om det i den här uppsatsen inte kommer att kunna dras några definitiva 
slutsatser om hälsobranschens kommunikation som helhet.  
 
För att ta reda på hur relationer skapas och upprätthålls i texterna analyserar jag dem med 
hjälp av den interpersonella metafunktionen från systemisk-funktionell grammatik, det vill 
säga undersöker vilka språkhandlingar som används, och om modalitet används och i så fall i 
vilken utsträckning. Jag granskar också om företagen använder sig av symboler, i uppsatsen 
kallade emojis och hashtaggar, eftersom användandet eller icke-användandet av dem också 
kan tänkas påverka relationsskapandet. Jag använder mig av följande frågeställningar för att 
uppnå mitt syfte: 
 

1. Vilka språkhandlingar använder sig respektive företag av i det undersökta materialet? 
 

2. Hur och i vilken utsträckning används modalitet i materialet?  
 

3. I vilken utsträckning används symbolerna emojis och hashtaggar i materialet?  
 

4. Skiljer sig företagen åt i användandet av språkhandlingar, modalitet och symboler 
eller går det att se några gemensamma mönster för användandet av dessa? 
 

5. Hur kan företagens användande av språkhandlingar, modalitet och symboler påverka 
relationsskapandet till följarna?  

	
	

3	Tidigare	forskning	
	
I det här kapitlet presenteras forskning som på olika sätt relaterar till min egen 
undersökning. Först presenteras språkforskning inom systemisk-funktionell grammatik och 
framför allt den interpersonella metafunktionen. Detta följs av vad olika forskare kommit 
fram till gällande sociala medier, Instagram och symbolerna hashtaggar och emojis.    
 
 

3.1	Forskning	om	språkhandlingar	och	modalitet	
	
Här presenterar jag språkforskare vars metod har inkluderat SFG-analys. Daroon Yassin 
(2011) har undersökt den interpersonella metafunktionen i texter skrivna av elever i årskurs 
3 med fokus på hur eleverna kommunicerar sina åsikter och ger råd (2011:114). Hon 
konstaterar att åsikter som uttrycks genom påståenden kan skrivas utan modalitet och på så 
sätt uppfattas som ett faktum, eller skrivas med modalitetsmarkörer och då uppfattas åsikten 
som mer subjektiv (Yassin 2011:119). Råden i Yassins texter realiseras dock oftast i form av 
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uppmaningar, vilka bidrar till att ge en nästintill befallande ton. Dock förekommer också 
metaforiska uppmaningar, till exempel i form av påståenden, för att minska känslan av en 
befallning. Att realisera uppmaningar genom metaforer är enligt Yassin vanligast när 
parterna som skriver till varandra inte känner varandra (Yassin 2011:120). Karin Helgesson 
(2011) har undersökt kravställande i platsannonser och menar också att kommunikation 
mellan två parter som inte känner varandra kan vara komplicerad. När avståndet är stort är 
det viktigt att inte uttrycka sig för påträngande eller oartigt, och dessutom menar Helgesson 
att ett för överlägset språk kan signalera att den ena parten står över den andra (Helgesson 
2011:127). Helgessons undersökning visar att platsannonsörer kan variera sig i hur 
kravställande de vill verka – de kan precis som i Yassins (2011) texter till exempel få kraven 
att låta som faktum som inte går att säga emot. Kraven i Helgessons annonser har dessutom 
anpassats i styrka på olika sätt, från att vara helt ovillkorliga till att bara vara ett önskemål 
från platsannonsörens sida (Helgesson 2011:133). Hon konstaterar att när kravet snarare 
uttrycks som en önskan är det vanligast att använda sannolikhetsmodalitet, vilket annars 
oftast uppstår tillsammans med påståenden och frågor (Helgesson 2011:137).  
 
Hellspong & Ledin (1997) diskuterar sin egen analys av en forskningsartikel. De har gjort en 
interpersonell analys av språkhandlingar, modalitet, attityder och tilltal och omtal. 
(1997:185). De konstaterar att forskningsartikeln till stor del består av påståenden och menar 
att detta inte är oväntat i en utredande faktatext (1997:188). Dessutom ser de att 
forskningsartikeln innehåller modalitetsmetaforer som både är subjektiva och objektiva, där 
skribenten har försökt framstå som särskilt säker eller osäker på vissa saker (1997:189–190).   
	

3.2	Forskning	om	sociala	medier	
	
Förra året använde cirka 75 % av svenskarna sociala medier i någon utsträckning och störst 
av alla sociala medier är Facebook, följt av Instagram, Snapchat och Twitter (Davidsson 
2016:5–6). Vad som ska räknas till begreppet sociala medier definieras i Kaplan & Haenleins 
(2010) artikel om sociala medier i arbetslivet. De menar att syftet med sociala medier är att 
användarna själva skapar och delar innehållet i medierna med varandra, ett så kallat 
användargenererat innehåll. Det användargenererade innehållet är ett resultat av att 
webben sedan början av 2000-talet har anpassats allt mer just för att alla ska kunna skapa 
sitt eget innehåll (Kaplan & Haenlein 2010:60–61). Kaplan & Haenlein menar vidare att de 
medier som har användargenererat innehåll kan delas in i grupper efter olika karaktärsdrag, 
exempelvis collaborative projects, blogs och social networking sites, där Instagram faller 
under den sistnämnda kategorin, vilken på svenska är sociala medier. För att skilja på till 
exempel sociala medier och bloggar menar Kaplan & Haenlein (2010) att bloggar till största 
delen består av textbaserad kommunikation med litet eller inget socialt utbyte, till skillnad 
från sociala medier som istället tillåter deltagarna att dela andra sorters medier utöver text, 
som till exempel bilder och video (2010:62). Med utgångspunkt i denna definition av sociala 
medier har Kaplan & Haenlein tagit fram tio vägledande råd för hur företag kan använda 
sociala medier till sin fördel i marknadsföring. Till exempel menar de att det är viktigare att 
få människor att delta och engagera sig i konversationer på företagets sociala medier än att 
bara använda de sociala medierna för att informera om hur bra produkter företaget säljer 
(Kaplan & Haenlein 2010:66).  
 
Lillqvist, Louhiala-Salminen & Kankaaranta (2015) har undersökt maktbalansen mellan 
företag och privatpersoner på ett företags Facebooksida. De menar att sociala medier har 
gjort att det inte enbart är företag och organisationer som styr marknaden, tack vare att 
privatpersoner nu kan delta i konversationen och på så vis kräva makt och uppmärksamhet 
(Lillqvist, Louhiala-Salminen & Kankaaranta 2015:68). Deras undersökning visar att även 
om det till viss del finns möjlighet för kunder att kommunicera med företag på deras 
Facebooksida genom exempelvis kommentarsfält är det ändå ägaren till sidan, det vill säga 
företaget, som har maktövertaget. Ägaren kan till exempel hindra alla kommentarer på 
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specifika inlägg eller blockera personer som de inte vill ska ha tillgång till sidan. Dessutom 
konstaterade Lillqvist, Louhiala-Salminen & Kankaaranta att företagen tenderar att bara göra 
inlägg om sådant som de vet inte kommer att uppröra följarna (i artikeln kallade safe topics), 
vilket de menar är en maktstrategi (Lillqvist, Louhiala-Salminen & Kankaaranta 2015:74–
75). Även Botha (2014) konstaterar i sin undersökning att inlägg med ett positivt budskap 
eller inlägg som framkallar positiva känslor hos följarna verkar vara de som delas mest 
(2014:172). I Stieglitz & Dang-Xuan (2014) konstateras att inlägg på Twitter i politiska 
sammanhang ofta får större spridning om de spelar mycket på känslor över huvud taget. 
Dessutom menar Stieglitz & Dang-Xuan att inlägg med tydliga kopplingar till känslor delas 
snabbare än de helt utan känslomässig koppling (2014:243).  
 
Russman & Svensson (2016) konstaterar att det finns förhållandevis lite forskning om 
Instagram publicerad mellan 2010 och 2016 och att den forskning som finns ofta berör 
ämnen som självbild ur individens perspektiv (2016:2). Russman & Svensson själva 
undersöker i stället organisationers kommunikation och intresserar sig särskilt för om 
organisationerna ägnar sig åt envägskommunikation i syfte att informera, eller om det 
snarare handlar om tvåvägskommunikation med syftet att skapa relationer med allmänheten 
(Russman & Svensson 2016:1–2). Filimonov, Russman & Svensson (2016) har undersökt 
svenska politiska partiers Instagraminlägg inför det svenska riksdagsvalet 2014, och 
konstaterar att deras resultat visar att Instagram framför används av partierna som en sorts 
virtuell anslagstavla. Syftet med att använda Instagram på det sättet menar Filimonov, 
Russman & Svensson är att sprida information, och de menar också att det inte finns någon 
särskild förväntad respons på sådana informativa inlägg. Däremot såg de att det kan finnas 
utrymme för interaktion mellan partierna och väljarna genom kommentarsfältet på 
Instagram. Till exempel kunde de se tendenser till att ju mer aktiva partierna var på sociala 
medier, desto fler följare och feedback i form av kommentarer från följare fick de (Filimonov, 
Russman & Svensson 2016:8). 
	

3.3	Forskning	om	symboler	
 
Olika typer av emoticons (det vill säga symboler som skapas av tecken som finns på 
tangentbordet) och emojis har undersökts och diskuterats av till exempel Crystal (2001), 
Kralj Novak m.fl. (2015) och Vandergriff (2014). Vandergriff (2014) menar att i ett samtal 
som sker ansikte mot ansikte finns det gott om sätt att markera relationen mellan dem som 
samtalar. Det sker till exempel genom tonläge, en nick eller rynkade ögonbryn, men de 
möjligheterna försvinner när kommunikationen sker skriftligt (2014:1). Vandergriff menar 
dessutom att emoticons är ett viktigt medel för att säkerställa att humoristiska inlägg når 
fram med sitt budskap och inte missförstås (Vandergriff 2014:11). Det fenomen som jag 
kommer att granska i den här uppsatsen kallas i stället för emojis. Kralj Novak m.fl. (2015) 
menar att emojis liknar emoticons, men att emojis kan användas för att demonstrera flera 
saker. Medan emoticons representerar och liknar ansiktsuttryck kan emojis uttrycka olika 
koncept och idéer, till exempel byggnader, bilar, mat och dryck, djur, växter och aktiviteter 
genom grafiska symboler (Kralj Novak m.fl. 2015:1).  
 
Kralj Novak m. fl. har undersökt över 1,6 miljoner inlägg på det sociala mediet Twitter på 13 
olika språk och tagit fram statistik för användandet av emojis. De har delat in användandet 
av emojis i tre kategorier: positiv värdering, neutral värdering och negativ värdering, och 
dessutom har de jämfört inlägg med och utan emojis. Resultaten visade bland annat att 
inlägg med emojis ofta är mer positiva än de helt utan, och att 53,9 % av inläggen med emojis 
hade positivt värderade sådana (Kralj Novak m.fl. 2015:6–7).  
 
Symbolen hashtagg i sin tur har som syfte att länka samman inlägg i sociala medier som 
innehåller liknande ämnen genom att alla inlägg med samma hashtagg samordnas i en 
tidslinje (Wikström 2014:128). Genom att använda hashtaggar menar Wikström (2014) att 
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användare av sociala medier kan få inlägg om samma ämne samlat på ett och samma ställe 
och på så sätt hitta andra användare som talar om samma saker.  
 

4	Teori		
	
Här presenteras vilka teorier som jag utgår från i mitt arbete. Först presenteras den 
systemisk-funktionella grammatiken så som Holmberg & Karlsson (2013) beskriver den, med 
en mer ingående beskrivning av de delar ur den systemisk-funktionella grammatiken som jag 
använder mig av. Detta följs av teorier om datorförmedlad kommunikation jämfört med 
kommunikation i sociala medier för att visa hur de skiljer sig från varandra.  
	

4.1	Systemisk-funktionell	grammatik	
	
För att analysera mitt material använder jag mig av systemisk-funktionell grammatik 
(hädanefter kallad SFG). Upphovsmannen till SFG, Michael Halliday, menar att mänskligt 
språk används för att vi ska förstå och uttrycka våra erfarenheter av världen och för att agera 
ut våra sociala relationer (Halliday 2004:29). Detta synsätt ligger till grund för SFG och är en 
metod för att analysera text. Holmberg & Karlsson (2013) har i sin tur anpassat 
analysmetoden efter det svenska språksystemet, och det är också denna version som jag 
följer i min analys. Holmberg & Karlsson (2013) menar att funktionell grammatik skiljer sig 
från andra sätt att se på språk på tre sätt. För det första innebär funktionell grammatik att 
det är betydelsen och funktionen som är utgångspunkten, inte formen. För det andra innebär 
det att kontext och språkbruk är grunden för grammatiken, och att det inte används för att 
förklara avvikelser. Och för det tredje ger grammatiken inte bara uttryck för betydelse – den 
skapar betydelse (Holmberg & Karlsson 2013:10) 
 
Holmberg & Karlssons tolkning av Hallidays teori innebär att språket kan analyseras enligt 
tre metafunktioner. Den textuella funktionen fokuserar på hur vi organiserar information och 
skapar olika samband genom språket. Den interpersonella funktionen undersöker hur 
språket kan användas för att skapa och uttrycka sociala relationer. Den ideationella 
funktionen fokuserar slutligen på hur språket används för att beskriva världen (Holmberg & 
Karlsson 2013:18, Halliday 2004:29–30). Eftersom jag är särskilt intresserad av att se vilka 
sorts relationer som skapas med hjälp av språket har jag riktat in mig på den interpersonella 
metafunktionen. Det gör det möjligt för mig att upptäcka och analysera olika sätt att till 
exempel kräva, informera, eller be om något. Dessutom ger en interpersonell analys en 
inblick i vilken sorts respons som förväntas av läsaren. (Holmberg & Karlsson 2013:33–34). 
 
	
4.1.1	Språkhandlingar	
 
Vid en interpersonell analys ingår bland annat analys av vilka språkhandlingar som finns i 
texten. Språkhandlingar är påståenden, frågor, uppmaningar och erbjudanden och för varje 
språkhandling finns någon sorts väntad respons. När läsaren ger den väntade responsen, till 
exempel svarar på en fråga, bekräftar denne också att skribentens formulering har tagits 
emot som just en fråga (Holmberg & Karlsson 2013:36).  
 
Jag har i enlighet med Holmberg & Karlssons upplägg utgått från att språkhandlingarna har 
följande egenskaper: 
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• Påståenden innebär att skribenten ger information, och det görs i normala fall 
grammatiskt genom v2-ordföljd där det finita verbet står som satsens andra led. V2-
ordföljden är undantagen för om flera satser efter varandra har samma subjekt eller 
om subjektet är självklart tack vare kontexten. Då kan subjektet utelämnas och det 
finita verbet komma på första plats (Holmberg & Karlsson 2013:51). Den förväntade 
responsen på ett påstående är att mottagaren bekräftar att denne har tagit emot 
informationen (Holmberg & Karlsson 2013:35). 
 

• Frågor innebär att skribenten kräver information, vilket görs grammatiskt genom att 
placera subjektet efter det finita verbet. Frågorna kan vara öppna, med praktiskt 
taget obegränsad mängd svarsalternativ, eller slutna, med kraftigt begränsade 
svarsalternativ (Holmberg & Karlsson 2013:47). Responsen förväntas vara svar på 
frågan, alternativt att avstå från att svara (Holmberg & Karlsson 2013:35). 
 

• Uppmaningar innebär att skribenten kräver tjänster eller varor av mottagaren. I 
uppmaningssatser saknas både subjekt och ett tidsförankrande verb och i stället 
används ett verb i imperativ som satsens första led (Holmberg & Karlsson 2013:53). 
Den som uppmanar förväntar sig att den uppmanade genomför den krävda 
handlingen, men det finns möjlighet för den uppmanade att vägra detta (2013:35).  
 

• Erbjudanden innebär att skribenten erbjuder läsaren en vara eller tjänst, men 
svenskan saknar ett vedertaget grammatiskt sätt att uttrycka erbjudanden. Det beror 
på att det språkliga utbytet som sker inte är det viktigaste, utan det är utbytet av 
varan eller tjänsten som erbjuds som är viktigast i sammanhanget. Skribenten kan 
välja mellan de tre ovanstående språkhandlingarna för att erbjuda något (Holmberg 
& Karlsson 2013:55). Den som blir erbjuden något förväntas acceptera det erbjudna, 
eller avvisa erbjudandet (Holmberg & Karlsson 2013:35). 

 
När språkhandlingarna uttrycks på det här sättet kallas det för ett kongruent uttryckssätt. 
Det innebär att språkhandlingarna har ett grammatiskt huvudalternativ vardera för att 
uttrycka just den språkhandlingen (bortsett från erbjudandet). Men det är också möjligt att 
uttrycka en språkhandling genom ett annat grammatiskt alternativ. Det kallas för 
grammatiska metaforer. Till exempel är det kongruenta sättet att uttrycka ett påstående att 
använda v2-ordföljden som den beskrivs ovan, men ett påstående kan också uttryckas genom 
att i stället forma satsen som en fråga. Resultatet blir en retorisk fråga, men den förväntade 
responsen är densamma som vid ett påstående – bekräftelse (Holmberg & Karlsson 
2013:52).  
	
	
4.1.2	Modalitet	
	
Utöver språkhandlingarna är också modaliteten i texterna viktig för den interpersonella 
analysen. Genom att använda modala hjälpverb som till exempel kan, bör och måste är det 
möjligt att påverka hur kraftfullt ett uttalande blir (Holmberg & Karlsson 2013:58–59). De 
olika kategorierna för modala hjälpverb är: 
 

• Sannolikhet, som modifierar hur säkert något är (a.a 2013:60), 
• Vanlighet, som modifierar hur ofta eller sällan informationen som ges gäller (a.a 

2013:62), 
• Förpliktelse, som används för att skapa ett större eller mindre tvång att lyda en 

uppmaning (a.a 2013:63), och 
• Villighet, som används för att gradera hur villig någon är att göra något (a.a 2013:66).  
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Det är mycket vanligt att de olika modala hjälpverben är kopplade till olika språkhandlingar; 
sannolikhet och vanlighet tillsammans med påståenden och frågor, och förpliktelse och 
villighet med erbjudanden och uppmaningar (de behöver dock inte vara det; se Helgesson 
2011:137). Utöver de modala hjälpverben finns också interpersonella satsadverbial, vilka 
oftast står i samband med satsens subjekt eller finit och ger en viss betydelse till satsen. 
Exempel på interpersonella satsadverbial är kanske, möjligen och säkert (Holmberg & 
Karlsson 2013:59). Holmberg & Karlsson påpekar att det finns flera satsadverbial som inte 
går att passa in på samma modalitetsskala som de andra. Dessa beskrivs inte mer ingående 
av Holmberg & Karlsson mer än att några av dem modifierar till exempel satsens intensitet 
(absolut, tveklöst), relativa tid (nu, då) eller en talarattityd (lyckligtvis, tyvärr) (2013:68) 
 
När modalitet uttrycks direkt i satsen som ska modifieras kallas det för ett kongruent sätt att 
uttrycka modalitet. Men precis som med språkhandlingarna är det också möjligt att uttrycka 
modalitet metaforiskt. Det görs genom att placera hjälpverbet eller satsadverbialet i en extra 
sats som kommer före den som egentligen ska modifieras. Syftet med sådana extrasatser är 
antingen att dölja vem som har gjort en bedömning, eller att framhäva det. Satser som döljer 
någon har ett det i början: Det är inte troligt att han går på festen. I den här meningen är 
det inte tydligt vem som gör en bedömning och meningen kan därför uppfattas som ett 
faktum snarare än en åsikt. För att i stället sätta fokus på vem som gjort en bedömning får 
den första satsen ett jag eller vi som subjekt: Vi tror att han kommer på festen. I den här 
meningen står det klart vem som har gjort en subjektiv bedömning, vilket kan leda till att 
meningen uppfattas mer som en personlig åsikt (Holmberg & Karlsson 2013:69).  
	

4.2	Kommunikation	på	webben	och	i	sociala	medier	
	
Här kommer jag först att redogöra för de teorier som finns kring datorförmedlad 
kommunikation, sociala medier och massmedier. Här ingår också teorier kring symboler.  
Sedan sammanfattar jag vilka råd som ges till företag som vill använda sociala medier på ett 
framgångsrikt sätt i sitt företag.  
 
4.2.1	Datorförmedlad	kommunikation,	sociala	medier	och	massmedier	
	
Datorförmedlad kommunikation är den typ av kommunikation som sker mellan människor 
genom att de skriver meddelanden till varandra på dator. Kommunikationen är textbaserad, 
vilket betyder att den både skrivs med bokstäver och symboler på ett tangentbord, och läses 
av mottagaren som en text på en skärm (Herring 2001:612). Kommunikationen går snabbare 
än i annan skriftlig kommunikation (som till exempel brev), men långsammare än 
konversationer som sker ansikte mot ansikte. Sociala medier, däremot, innebär att 
användare kan se och svara på varandras inlägg i realtid. Detta gör att sociala medier till 
skillnad från äldre datorförmedlad kommunikation faktiskt kan jämföras med samtal 
(Zappavigna 2014:4–5). Eftersom fler uttryckssätt kan användas vid samtal ansikte mot 
ansikte än vid datorförmedlad kommunikation, som exempelvis gester och betoning, har 
datorförmedlad kommunikation tidigare ansetts passa mindre bra för att interagera med 
andra (Herring 2001:614). Det är dock möjligt att uttrycka känslor på andra sätt i både 
datorförmedlad kommunikation och i sociala medier. Det görs genom att använda emoticons 
eller emojis. Dessa skapades ursprungligen för att efterlikna olika ansiktsuttryck och har som 
syfte att förmedla skribentens känslor (Herring 2001:632, Crystal 2001:36). Emoticons kan 
enligt Crystal (2001) delas upp i åtminstone två basgrupper: de som förmedlar positiva 
attityder och de som förmedlar negativa attityder (2001:36). I sociala medier används 
ytterligare en symbol: hashtaggen. Den används enligt Brian Solis guidebok för sociala 
medier, Engage! för att samla och kategorisera innehåll i sociala medier. De fungerar som en 
sorts nyckelord för olika teman för att människor ska kunna hitta information och inlägg om 
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särskilda ämnen på ett enkelt sätt (Solis 2011:76). Slutligen innebär också sociala medier att 
användarna själva skapar allt innehåll och att många kommunicerar med många (NE 2017).  
 
	
4.2.3	Företag	i	sociala	medier	
	
Enligt Internetstiftelsen i Sverige spenderar vi allt mer tid på internet och i sociala medier 
(Davidsson & Findahl 2016:5), och därför kan det vara avgörande för företag ur 
marknadsföringssynpunkt att över huvud taget finnas där – det är ju där kunderna spenderar 
sin tid (Shih 2011:109). Men det räcker inte för företagen att bara finnas på sociala medier -  
själva informationen eller inläggen som laddas upp bör anpassas genom så kallad Social 
Media Optimization. Det innebär att det material som laddas upp på ett socialt medium ska 
anpassas efter just det mediet, till exempel genom att använda relevanta hashtaggar och 
titlar. Det bidrar i sin tur till att innehållet som publiceras kan upptäckas av fler, och 
dessutom av rätt personer (Solis 2011:75–76). Ytterligare ett steg i processen är att känna till 
hur kunderna själva kommunicerar i sociala medier och förhålla sig till det (Shih 2011:109, 
Solis 2011:5).  
	

5	Material	och	metod	
	
	
Här kommer jag först att presentera mitt material, hur och varför jag har valt det samt ge en 
bakgrundsbeskrivning av de två företag vars inlägg analyseras. Jag gör också några 
forskningsetiska överväganden i detta avsnitt. Sedan följer ett avsnitt med beskrivning av 
min metod för analysen; först språkhandlingar, sedan modalitet och slutligen symboler.  
 
Innan kapitlet fortsätter vill jag klargöra vad jag menar med några uttryck som rör sociala 
medier och Instagram. Sociala medier kan på svenska förklaras som ett ”samlingsnamn på 
kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera direkt med varandra 
genom exempelvis text, bild eller ljud.” (NE 2017). Instagram är, enligt deras egen webbplats 
(fritt översatt av mig): Ett enkelt, roligt och kreativt sätt att ta, redigera och dela foton, 
videor och meddelanden med vänner och familj (Instagram 2017). När jag talar om ett 
inlägg menar jag det material som publicerats i sociala medier. Det kan vara bild, video, ljud 
eller text, eller en kombination av dessa. Inlägg på Instagram inkluderar bilden eller videon 
som laddas upp tillsammans med bildtexten som hör till dessa, inklusive symboler men 
exklusive eventuella efterföljande kommentarer från andra användare. Bildtext är själva 
texten som hör till inläggen. De inkluderar eventuella symboler, men inte publicerarens 
namn eller eventuella efterföljande kommentarer. Följare är de som har valt att prenumerera 
på inlägg från ett visst Instagramkonto och därför kan antas vara intresserade av kontot och 
vara mottagare av bildtexten. 
	

5.1	Material	
	
Materialet som analyseras består av totalt 200 satser som är hämtade från två företag som 
båda är aktiva på Instagram (med aktiva menar jag att de konsekvent gör minst två inlägg i 
veckan, men ofta publicerar de mer än så): Celsius och NJIE. Just dessa företag är utvalda 
eftersom de båda kan sägas vara en del av den tidigare nämnda hälsotrenden genom att de 
säljer produkter som innehåller kosttillskott, vilket alltså gör att de passar in i ramen för vad 
jag vill undersöka. Företagen har hunnit etablera sig på marknaden ungefär lika länge 
eftersom de funnits sedan 2009 respektive 2008, och borde alltså ha haft liknande 
möjligheter att lära känna och bygga en relation med sina kunder. Båda företagen har också 



	

13	
	

lyckats väl om man ser till försäljningssiffror (Allabolag.se 2017). De har alltså flera 
gemensamma nämnare men är ändå två olika företag, vilket gör att de kan vara intressanta 
att jämföra. Det finns ett flertal andra märken inom samma bransch (till exempel Nocco, 
Svenskt Kosttillskott och Nutramino), men dessa företag är antingen betydligt yngre eller 
äldre, eller en del av en större verksamhet där produkter med kosttillskott bara är en liten 
del. Att företagen som jag analyserar har ungefär lika villkor för sin kommunikation gör att 
resultatet blir extra intressant; kommunicerar två liknande företag med liknande 
förutsättningar på samma sätt, eller skiljer det sig åt? Jag vill påpeka att det inte är mitt syfte 
att göra någon bedömning av kommunikationen som bra eller dålig, utan snarare att 
undersöka hur de kommunicerar och vad det kan innebära för relationsskapandet, samt att 
se om det går att se några likheter eller skillnader mellan företagen.  
 
Så långt det är möjligt vill jag undvika att göra ett medvetet urval i materialet genom att välja 
eller välja bort enskilda inlägg på företagens Instagramkonton som skulle kunna passa mer 
eller mindre väl för mitt syfte. Detta är anledningen till att jag börjar plocka ut satser från och 
med företagens första inlägg 2017 och fortsätter tills jag nått 100 satser för varje företag.  
Med den metoden blir materialet aktuellt och kan säga något om hur företagen 
kommunicerar i nutid och satserna är inte utvalda för att passa mitt syfte. Å andra sidan har 
min metod för materialurval inneburit att jag fått med inlägg från företagen som är helt eller 
delvis identiska, eftersom både Celsius och NJIE ibland återanvänder sina egna bildtexter 
när de till exempel utlyser en tävling mer än en gång. Det skulle kunna påverka resultaten 
jämfört med om jag hade valt bort inlägg med samma bildtext, men eftersom inläggen 
publiceras på det här sättet är de också en del av kommunikationen och således 
relationsskapandet. Därför har jag inte valt bort några satser på grund av att de är likadana 
som några andra.    
 
	
5.1.1	Beskrivning	av	företagen	
	
Här beskrivs kortfattat de båda företagen vars bildtexter är föremål för analysen. 
	
Celsius	Sverige	

Celsius Sverige säljer flera olika drycker med eller utan kolsyra som sägs påverka 
ämnesomsättning och prestation i samband med träning. Företaget skriver att deras 
produkter är uppskattade av människor som brinner för en aktiv och hälsosam livsstil och att 
de innehåller ämnen som koffein, grönt te och olika vitaminer och mineraler. Produkterna 
säljs både på internet och på gym, mataffärer, webbutiker och hälsokostaffärer (Celsius 
2017). Celsius svenska Instagramkonto har cirka 19 000 följare i april 2017 och omsatte 2015 
cirka 182 miljoner kronor (Allabolag.se 2017). 
	
NJIE	Sverige	

NJIE Sverige säljer flera olika drycker och livsmedel som ska vara nyttigare än andra 
liknande produkter och företaget vill på så sätt ge mervärde för konsumenterna. Företaget 
menar att tanken är att konsumenterna ska slippa välja mellan hälsosamma eller goda 
produkter, och i stället kunna välja till exempel glass med extra protein eller sockerfri läsk 
med extra vitaminer och antioxidanter. Produkterna säljs i mataffärer, hälsokostaffärer, på 
träningsanläggningar och i webbutiker. Företaget har i april 2017 cirka 42 000 följare på 
Instagram (NJIE 2017) och omsatte cirka 75 miljoner kronor under 2015 (Allabolag.se 2017).  
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5.1.2	Forskningsetiska	överväganden	
	
Det finns inga särskilda riktlinjer från Instagrams sida när det gäller att använda inlägg, utan 
alla användare uppmanas snarare att tänka på att vem som helst kan “search for, see, use, or 
share any of your User Content that you make publicly available through the Service” 
(Privacy Policy:2013). Med hänsyn till detta anser jag inte att mitt material är skyddat på 
något sätt, och det finns inget skäl för mig att till exempel dölja företagens namn. Collin 
(2005:30) diskuterar etiska val när det handlar om inlägg från privatpersoner i 
diskussionsforum om diabetes, men eftersom mina inlägg varken kommer från 
privatpersoner eller behandlar ett särskilt känsligt ämne behöver jag inte ta samma hänsyn 
till integritet som Collin väljer att göra.  
 

5.2	Metod	för	analysen		
	
Här kommer jag att presentera tillvägagångssättet för analysen av språkhandlingar, 
modalitet och symboler i tur och ordning. Var och en av dessa syftar till att svara på 
frågeställning 1, 2 och 3 och för varje analys undersöker jag företagen var för sig. Det gör jag 
för att kunna jämföra företagen och således kunna svara på min fjärde frågeställning. 
 
Jag analyserar totalt 100 satser från varje företag, fria såväl som bundna. Jag analyserar både 
fria och bundna satser eftersom språkhandlingar uttrycks i fria satser, men modalitet kan 
uttryckas i både fria och bundna satser. Att inte analysera de bundna satserna hade alltså 
inneburit en risk att gå miste om modalitetsmarkörer. Totalt sett analyseras 165 fria satser 
som språkhandlingar. Inbäddade satser är inte inräknade i analysen eftersom de saknar både 
interpersonella och ideationella satsegenskaper genom att de inte utgör en självständig 
process. Inbäddade satser fungerar i stället som antingen en deltagare i en process, eller som 
bestämning till en deltagare (Holmberg & Karlsson 2013:120). Jag analyserar 100 satser för 
varje företag dels för att få en rättvis fördelning företagen emellan, dels för att jag tror att 
totalt 200 satser är ett antal som borde kunna säga någonting om tendenser i materialet och 
således möjligtvis peka på mönster för företagens kommunikation, samtidigt som det är en 
rimlig mängd material för den här uppsatsen med tanke på tids- och 
utrymmesbegränsningar. 
 
När det gäller symboler är mitt material de första 15 inläggen från varje företag under 2017, 
eftersom jag även här vill ge företagen samma möjligheter att använda symbolerna och 
samtidigt få ett tillräckligt stort antal symboler som går att säga något om. Eftersom 
symbolerna ibland skrivs helt fristående från någon sats eller annan text hade det fungerat 
mindre bra att försöka välja symboler som skrivs i de första 100 satserna, varför jag alltså 
analyserar inlägg i stället. 
 
	
5.2.1	Metod	för	analys	av	språkhandlingar	
	
Jag har undersökt materialets språkhandlingar och modalitet framför allt med utgångspunkt 
i Holmberg & Karlsson (2013). Jag har kontrollerat hur många påståenden, frågor, 
uppmaningar och erbjudanden, både kongruenta och metaforiska, som företagen använt sig 
av i materialet för att ge svar på min första frågeställning. Resultatet presenteras i avsnitt 6.1.   
  
För inläggens språkhandlingar analyserar jag fria satser eftersom det är dessa som utgör 
själva språkhandlingen (Yassin 2011:115). Eftersom både fria och bundna satser finns med i 
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analysen innebär det alltså att inte alla 200 satser utgör språkhandlingar. Följande 
tillvägagångssätt används vid bedömning om en sats ska analyseras som språkhandling eller 
inte: Varje fri sats analyseras som en språkhandling. I de fall där en grafisk mening utgörs av 
två eller flera samordnade fria satser analyseras alltså varje fri sats. Där en fullständig fri sats 
saknas går jag efter följande princip: om subjektet saknas, men är underförstått antingen för 
att det är detsamma som i föregående sats eller kan förstås av kontexten, har satsen 
analyserats som en språkhandling (Holmberg & Karlsson 2013:51). Om finit verb har 
utelämnats görs en liknande uppskattning som vid utelämnat subjekt, eftersom även finita 
verb kan vara tydliga från kontexten (Lundin 2004:20). Om finitet inte kan underförstås av 
kontexten analyseras satsen inte som en språkhandling.  
 
Om skribenten medvetet utelämnat Det är har jag också analyserat satsen som en 
språkhandling, eftersom just Det är enligt Lundin (2004) ofta kan utelämnas utan att 
meningen känns onaturlig (2004:21). Slutligen finns några satser där både subjekt och finit 
utelämnats. Om det är möjligt att göra en bedömning av både subjekt och finit genom 
kontexten analyseras satsen som en språkhandling, men det är inte alltid möjligt när båda 
delar saknas. När det inte är möjligt att göra ett rimligt antagande om vad subjekt och finit är 
analyseras satsen därför inte som en språkhandling. 
 
När jag gör bedömningen om en språkhandling är kongruent eller metaforisk utgår jag från 
vilken sorts respons som rimligtvis kan väntas av satsen. Förväntas någon sorts aktion tolkar 
jag det som en uppmaning, och om det bara förväntats ett medhållande tolkar jag det som ett 
påstående. Om den förväntade responsen är ett svar tolkas det som en fråga och om 
responsen förväntas vara ett accepterande eller avvisande tolkas det som erbjudande. Detta 
görs alltid i enlighet med vad Holmberg & Karlsson (2013) säger om språkhandlingar och 
respons (2013:31–58). Jag diskuterar också några tolkningar av metaforiska språkhandlingar 
vidare i diskussionsavsnittet 6.1.3 och tar där upp eventuella andra möjliga tolkningar, 
eftersom det inte går att säga med definitiv säkerhet hur en språkhandling kan komma att 
uppfattas.  
 
	
5.2.2	Metod	för	analys	av	modalitet	
	
För att undersöka modaliteten i mina texter och därmed svara på min andra frågeställning 
kontrollerar jag antalet modala hjälpverb och antalet interpersonella satsadverbial i 
materialet för att se om och hur de används. Jag analyserar alla 200 satser eftersom 
modalitet kan uttryckas även i bisatser. Jag kategoriserar sedan de modala hjälpverben med 
hjälp av skalorna som presenteras i avsnittet om modalitet i Holmberg & Karlsson (2013:58–
70). Dessutom undersöker jag om materialet har några modalitetsmetaforer. 
Modalitetsmetaforerna kan vara subjektiva eller objektiva och jag identifierar dem genom att 
analysera vilka meningar som inleds med en extra modifierande sats som har subjektet Jag, 
vi, eller det (Holmberg & Karlsson 2013:69). Modaliteten i materialet beskrivs i avsnitt 6.2 
och diskuteras i avsnitt 6.2.3. 
 
 
5.2.3	Metod	för	analys	av	symboler	
	
Slutligen undersöker jag om inläggen innehåller några hashtaggar eller emojis. Detta gör jag 
för att svara på min tredje frågeställning. Jag undersöker de 15 första inläggen från 2017 för 
att båda företagen ska ha lika möjligheter att använda eller undvika symbolerna.  
 
När det gäller hashtaggar räknar jag om de finns med i materialet eller inte, och om de finns 
med noterar jag hur ofta. Emojis analyserar jag i två kategorier. De emojis som efterliknar 
ansiktsuttryck och på så sätt kan sägas försöka förmedla en tydlig känsla (Crystal 2001:36) 
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sorteras i en kategori, medan de emojis som i stället representerar ting och koncept 
(chokladkakor, blommor och fyrverkerier till exempel) sorteras i en annan. Det gör jag 
eftersom en djupgående analys av alla emojis helt enkelt tar för lång tid och för stort 
utrymme. De emojis som representerar ansiktsuttryck bedömer jag dock vara så pass viktiga 
för relationsskapandet genom att de tydligt förmedlar känslor att det är intressant att se hur 
många emojis som utgörs av sådana. I avsnitt 6.3.3 diskuterar jag om de ansiktsliknande 
emojis som finns i materialet går att tolka som positiva eller negativa. En mer detaljerad 
analys av positivt, neutralt eller negativt laddade emojis, som Kralj Novak m. fl. (2015) gör, 
kan alltså ge en djupare förståelse för hur emojis används i relationsskapandet. Resultatet 
symbolanalysen presenteras i avsnitt 6.3.  
 

6	Resultat	och	diskussion	
	
Här presenterar jag resultaten av mina analyser och diskuterar dem i tur och ordning. Först 
presenteras vilka språkhandlingar som används följt av en diskussion om dessa. Sedan 
presenterar jag hur modalitetsmarkörer syns i texterna och diskuterar dem, och slutligen 
presenterar jag huruvida emojis och hashtaggar används och i så fall hur frekvent och för en 
diskussion kring dem. Här diskuterar jag också användandet av emojis som efterliknar 
ansikten jämfört med de emojis som snarare uttrycker ting och koncept. Som avslutning på 
det här kapitlet diskuterar jag eventuella likheter och skillnader mellan företagen när det 
gäller språkhandlingar, modalitet och symboler. 
	

6.1	Språkhandlingar	
	
Här presenteras först resultatet för Celsius språkhandlingar, följt av NJIEs språkhandlingar. 
	
6.1.1	Språkhandlingar	i	materialet	från	Celsius	
	
	
Tabell 1: Språkhandlingar i materialet från Celsius 
	

 
	
	
I 

materialet från företaget Celsius finns 35 kongruenta påståenden, 5 kongruenta frågor och 28 
kongruenta uppmaningar. Det betyder alltså att 35 satser ger någon typ av information och 
att 5 satser kräver information. 28 gånger ber skribenten läsaren att göra något i form av 
uppmaningarna (Holmberg & Karlsson 2013:34). Uppmaningarna består till stor del av 
instruktioner, vilket inte är förvånande eftersom uppmaningar typiskt förbereder att läsaren 
ska göra något snarare än att svara på tilltalet (Holmberg & Karlsson 2013:53). Exempel på 
instruerande uppmaningar från materialet är till exempel: Hashtagga bilden med 
#celsiusinspiration och #celsiussverige för att vara med och tävla och Gå in på kickstart.se 
och sätt upp dina mål, lycka till!. Enligt Yassins (2011:120) resultat är det vanligt att 
realisera uppmaningar med metaforer när konversationen sker mellan två parter som inte 

Typer av 
språkhandlingar 

Kongruenta Metaforiska 

Påstående 35 0 

Fråga 5 1 

Uppmaning 28 0 

Erbjudande - 4 

Totalt 68 5 
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känner varandra, men några grammatiska metaforer för uppmaningar finns inte i materialet 
från Celsius. Däremot uttrycks alltså många uppmaningar kongruent, trots att företaget med 
största sannolikhet inte känner alla sina följare personligen. 
 
Det finns 5 grammatiska metaforer i materialet från Celsius. Vid 4 tillfällen består dessa av 
ett erbjudande till läsaren. De uttrycks metaforiskt genom frågor 2 gånger och genom 
påståenden 2 gånger. De metaforiska erbjudandena i form av frågor är identiska: Vill du bli 
veckans inspiratör? De metaforiska erbjudandena i form av påståendena är också identiska: 
Just nu har du en unik möjlighet att bli veckans inspiratör på vår kampanjsida 
kickstart17.se. Bildtexterna där dessa grammatiska metaforer uttrycks handlar om 
möjligheten att få synas på Celsius hemsida och Instagramkonto under en veckas tid. De 
tolkas som erbjudanden snarare än frågor och påståenden eftersom den förväntade 
responsen är att läsaren ska acceptera det som erbjuds (Holmberg & Karlsson 2013:56). Den 
femte och sista grammatiska metaforen är en fråga som presenteras i form av ett påstående: 
Nu är vi nyfikna på att höra om vad ni vill ser mer av under året för att hålla motivationen 
uppe? Den här språkhandlingen kräver information av läsaren i form av ett svar, och tolkas 
därför som en fråga. Den avslutas dessutom med ett frågetecken, vilket också tyder på att den 
är menad att tolkas som en fråga trots att den följer den typiska påståendegrammatiken med 
verbet på andra plats i satsen. 
 
Vid 4 tillfällen i materialet har subjekt, finit eller båda delar utelämnats, men ändå kunnat 
förstås av kontexten. Ett exempel är: Man ska vilja sträva framåt, men (man ska) också 
stanna upp […]. Här är subjekt och finit utelämnat i den andra satsen, men bedöms vara 
samma som i föregående sats just eftersom satserna följer på varandra. 
 
 
6.1.2	Språkhandlingar	i	materialet	från	NJIE	
 
Tabell 2: Språkhandlingar i materialet från NJIE 
	
	

	
	
	
	
	
 
 
 
 
 
 

 
 
I materialet från NJIE finns 52 kongruenta påståenden, 14 kongruenta frågor och 20 
kongruenta uppmaningar. Det finns alltså fler frågor och påståenden men färre uppmaningar 
än i materialet från Celsius. Läsaren ges information i betydligt fler satser i materialet från 
NJIE, men krävs också på information fler gånger. Uppmaningarna är i vissa fall i form av 
instruktioner (till exempel Skicka in din ansökan till ambassador@njie.com med din ort i 
ämnesfältet), men det finns också uppmaningar som helt enkelt syftar till att få läsaren att 
göra något, som till exempel Läs mer om hennes träningsveckor på njie.se/inspiration.  
 
Grammatiska metaforer finns på 6 ställen i materialet från NJIE. De finns som erbjudanden 
5 gånger och påstående 1 gång. 3 av erbjudandena realiseras av en frågesats dessa är 

Typer av 
språkhandlingar 

Kongruenta Metaforiska 

Påstående 52	 1	

Fråga 14	 0	

Uppmaning 20	 0	

Erbjudande -	 5	

Totalt 86	 6	
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identiska (Vill du också bli en i TEAM NJIE?). Frågan erbjuder läsaren att vara en del av en 
gemenskap, och den förväntade responsen är snarare att läsaren följer instruktionerna som 
följer i resten av bildtexten för att bli en del av teamet och således accepterar erbjudandet, än 
att de till exempel svarar på frågan genom en kommentar.  
1 erbjudande i materialet realiseras med en uppmaning och kan förstås som en sorts 
kombinerad uppmaning och erbjudande. Uppmaningssatsen lyder såhär: Njut av en frisk 
och svalkande Freeno och är i sig själv en kongruent uppmaning som uppmanar läsaren till 
att njuta av företagets dryck, men den egentliga förväntade responsen är att läsaren inte bara 
ska njuta – de erbjuds att köpa drycken och sedan njuta av den, vilket gör att uppmaningen 
döljer ett erbjudande. Det kan vara fördelaktigt att uttrycka erbjudandet genom en 
uppmaning, eftersom uppmaningen vanligtvis inte ger någon möjlighet till respons, utan 
talar om vad läsaren ska göra (Holmberg & Karlsson 2013: 53). Det leder förmodligen till att 
läsaren följer uppmaningen och därför accepterar erbjudandet. I tabellen ovan placerar jag 
språkhandlingen under metaforiskt erbjudande eftersom jag först och främst menar att 
språkhandlingen vill erbjuda läsaren något och responsen förmodligen är ett accepterande.  
 
Ett erbjudande i materialet kommer i form av ett påstående, som dessutom föregås av ett 
utrop som förstärker känslan av ett erbjudande: TÄVLING! Nu har du chansen att vinna den 
här snygga väskan, fylld med NJIE-produkter. Satsen är alltså formad som ett påstående 
med v2-ordföljd, men den realiserar ett erbjudande genom att den erbjuder läsaren att 
acceptera eller avvisa möjligheten att delta i tävlingen.  
 
Den sista metaforiska språkhandlingen i texten uttrycks grammatiskt som en fråga, men 
realiserar ett påstående. Dessa brukar kallas retoriska frågor. Satsen lyder Eller ska vi säga 
4? och föregås av ett kongruent påstående som talar om att de snart ska släppa en ny vara. 
Den förväntade responsen är troligtvis inte ett svar som Ja, det ska ni eller Nej, det ska ni 
inte, utan snarare ett medhåll från läsaren och inte särskilt mycket mer än så. Det gör att 
språkhandlingen förmodligen är menad att uppfattas som ett påstående snarare än en fråga, 
trots att den följer grammatiken för en fråga (Holmberg & Karlsson 2013:49–50).  
 
NJIE utelämnar subjekt och/eller finit oftare än Celsius. Vid 20 tillfällen har subjekt, finit 
eller båda två utelämnats med ändå kunnat utläsas av kontexten eller föregående satser och 
det gäller framför allt utelämnat subjekt. Ett exempel på detta är: Båda är laktosfria, (båda) 
innehåller 20 gram protein och (båda) är utan tillsatt socker. Här har subjektet utelämnats i 
de två senare satserna, vilket är vanligt när flera satser efter varandra har samma subjekt 
(2013:51–52).  
 
	
6.1.3	Diskussion	av	språkhandlingarna	
	
Resultatet visar alltså att de språkhandlingar som används mest är påståenden och 
uppmaningar. Påståenden kräver minst av läsaren, både i form av respons och aktion. 
Läsarna förväntas helt enkelt hålla med, men det finns också en möjlighet att inte göra det 
(Holmberg & Karlsson 2013:49). Hellspong & Ledin (1997:188) menar att påståenden är 
mycket vanliga i texter som syftar till att utreda fakta, som till exempel vetenskapliga texter 
som ibland består helt och hållet av påståendesatser. Men en sådan är det ju inte fråga om i 
mitt fall – Instagram är ju som konstaterat ett socialt medium där användare kan 
kommunicera med varandra. Därför faller det sig naturligt att mitt material till skillnad från 
Hellspong & Ledins inte uteslutande består av påståenden. Att använda andra 
språkhandlingar kan dessutom tyda på en önskan från företagens sida att göra något annat 
än bara informera läsaren. 
 
Frågesatserna i materialet öppnar till skillnad från påståenden upp för respons genom att de 
efterfrågar ett svar. Det i sin tur borde kunna leda till ett vidare samtal och därför borde 
frågor vara önskvärda om företagen vill ha en konversation med sina följare. Och frågor finns 
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i materialet, även om mängden skiljer sig åt något mellan företagen. De frågor som faktiskt 
finns i materialet borde kunna hjälpa företagen till den engagerade konversation som Kaplan 
& Haenlein (2010) menar är eftersträvansvärd för företag på sociala medier (2010:66), även 
om det går att ställa sig frågan om det är en tillräcklig mängd med 5 respektive 14 frågesatser 
för att läsaren verkligen ska få göra sin röst hörd.  
 
Å andra sidan är båda avsändarna företag som vill sälja sin produkt, så språkhandlingar för 
varor och tjänster, det vill säga uppmaningar och erbjudanden, är kanske ett bättre verktyg 
om det är försäljning som är målet. Detta kan vara en bidragande faktor till det relativt höga 
antalet uppmaningar, särskilt i materialet från Celsius. Med 28 uppmaningar finns gott om 
utrymme för skribenten att kräva saker av läsaren (till exempel att köpa produkter). Ett 
exempel på en uppmaning från Celsius är: Posta en bild tillsammans med ditt allra bästa 
tränings eller inspirationstips i ditt eget flöde. Läsaren uppmanas till någon sorts aktion. 
Uppmaningar inskränker visserligen läsarens möjligheter till alternativa handlingar och 
annan respons, men i det här fallet finns det något annat att ta hänsyn till – att uppmaningen 
är en instruktion. Hellspong & Ledin (1997) menar att om en part har mer kunskap i ett 
ämne och instruerar någon med mindre kunskap, då är det troligt att den med mindre 
kunskaper helt enkelt litar till den som vet mer. Det kan rentav underlätta situationen att få 
instruerande uppmaningar (1997:166). Det är troligtvis fallet i mitt material; det finns många 
företag och produkter att välja bland och kanske väljer läsaren helt enkelt att tillåta en 
guidning av någon som är mer insatta i branschen än vad hen själv är. Dessutom innebär 
instruktionerna i det här fallet en ytterligare fördel för läsaren, eftersom den som följer 
instruktionerna (och har lite tur) kan vinna något.  
 
 
Det är däremot förvånande att inget av företagen använder sig av grammatiska metaforer för 
uppmaningar. En uppmaning som realiseras med ett påstående eller fråga är inte bara 
mindre krävande; det öppnar upp för annan möjlig respons än att bara lyda uppmaningen 
(Holmberg & Karlsson 2013:54), och är således mindre kravställande än en kongruent 
uppmaning. Yassin (2011) konstaterar i sitt material att uppmaningar ofta realiseras med 
andra språkhandlingar när parterna är okända för varandra (2011:120), vilket ju även borde 
vara fallet i mitt material. Dessutom menar Helgesson att det är viktigt att inte uttrycka sig 
för oartigt eller påträngande om avståndet mellan parterna är stort (2011:127), vilket ju även 
det gäller för mitt material. Längre avstånd och okända personer borde med andra ord öka 
andelen grammatiska metaforer just för uppmaningar, men så har alltså inte skett. Jag ser 
åtminstone två möjliga orsaker till detta. Det ena är att företagen ser det som alldeles 
självklart att de är i något sorts överläge gentemot kunderna och att det därför är naturligt att 
de ha en uppmanande ton mot dem. Det går att jämföra med samtalet mellan lärare och elev, 
där det är tydligt att läraren står över eleven och kan ge denne direkta uppmaningar 
(Holmberg & Karlsson 2013:58). I fallet mellan kund och företag är det dock inte lika 
självklart vem som bestämmer eftersom kunden har möjligheten att helt enkelt inte köpa 
produkten som säljs trots att den blir uppmanad att göra det (till skillnad från eleven, som i 
de allra flesta fall måste lyda läraren). Det andra alternativet till varför grammatiska 
metaforer för uppmaningar inte används kan vara att företagen vill distansera sig från 
känslan av ett övertag med en konversation där företaget bestämmer över kunden, och i 
stället kommunicera med kunden som en jämbördig vän. Vänner emellan är nämligen den 
andra situationen där det ofta går bra att uttrycka kongruenta uppmaningar (Holmberg & 
Karlsson 2013:53). Det skulle i så fall kunna vara ett steg i ledet mot att försöka jämna ut 
balansen mellan kund och företag och på så sätt anpassa sig till kunder som inte längre vill 
vara passiva deltagare utan har en röst (Shih 2011:14). 
 
 Hellspong & Ledin (1997) påpekar också att även om vissa deltagare i ett samtal har 
möjlighet att utnyttja vissa språkhandlingar i högre utsträckning än andra tack vare olika 
maktstrukturer så innebär det inte att maktbalansen är skriven i sten. De menar att den som i 
vanliga fall är i ett maktunderläge kan utnyttja språket för att förändra maktbalansen 
(Hellspong & Ledin 1997:163), och det borde ju rimligtvis innebära att även den som typiskt 
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sett har överläget också kan förändra sitt språk för att hamna på en mer jämlik nivå med den 
andra parten. Det är dock förstås möjligt att en analys av ett större material hade pekat på 
något annat resultat.  
 
 
När det gäller de grammatiska metaforerna för erbjudanden i materialet går det förstås att 
argumentera för andra tolkningar än de som jag har gjort. Till exempel menar jag att följande 
påståendesats från materialet från NJIE är ett erbjudande: ¨Nu har du chansen att vinna 
den här snygga väskan, fylld med NJIE-produkter”. Påståendesatser är ju som tidigare 
konstaterats den språkhandling som minst kräver läsarens uppmärksamhet och respons, 
men i det här fallet finns det ju en underförstådd, förväntad respons i form av handling – att 
läsaren accepterar erbjudandet och deltar i tävlingen. Formen av påståendesats kräver 
visserligen inte så mycket uppmärksamhet, men skribenten har sett till att fånga läsarens 
uppmärksamhet på ett annat sätt, nämligen genom att placera utropet ”TÄVLING!” före 
påståendesatsen. Utrop har som syfte att ge uttryck för en känsla eller åsikt, eller att kalla på 
någons uppmärksamhet (Hellspong & Ledin 1997:162). På så sätt försöker skribenten fånga 
läsarens uppmärksamhet, och utropet förstärker dessutom känslan av något viktigt kommer 
att följa. På sätt och vis motsäger påståenden och utrop varandra; påståenden kräver inte 
uppmärksamhet, men utrop gör det i allra högsta grad. Om utropets syfte är att fånga 
uppmärksamheten och det leder till att läsaren accepterar erbjudandet, då kan man nog 
påstå att det är ett lyckat försök att inkludera läsaren i samtalet och på så sätt skapa en 
närhet och förtrolighet till kunden. Hellspong & Ledin (1997) varnar dock just dessa typer av 
positiva språkhandlingar, det vill säga sådana språkhandlingar som ger uppskattning och 
förmåner (1997:165). De menar att det inte är säkert att mottagaren uppfattar till exempel ett 
erbjudande som uteslutande positivt, utan bara en del av en affärskalkyl och ett sätt att tjäna 
pengar (1997:166). Vidare konstaterar också Lillqvist, Louhiala-Salminen & Kankaaranta 
(2015) att bara positiva och ”trygga” ämnen, där tävlingar och erbjudanden nog kan räknas 
in, kan vara en manipulativ maktstrategi. De menar att företagen medvetet bara väljer ämnen 
som kommer att uppskattas av läsarna, vilket i sin tur kan bidra till en mer monolog 
diskussion (2015:74–75). Det är dock förstås inte möjligt att avgöra exakt hur läsaren 
uppfattar inlägget genom den analys som jag gör, utan för det skulle krävas en analys av hela 
samspelet mellan kund och företag.  
 
	
För att sammanfatta diskussionen om språkhandlingarna vill jag nämna Filimonov, Russman 
& Svenssons (2016) undersökning av svenska politiska partiers aktivitet på Instagram under 
valet 2014. Där konstaterar forskarna att Instagram framför allt används av partierna som ett 
sätt att förmedla information utan att det finns särskilt mycket förväntan på respons 
(2016:8). Mitt material består som jag har konstaterat av ett flertal påståenden, som ju inte 
kräver någon särskild respons förutom medhåll. På så sätt finns vissa likheter med 
Filimonov, Russman och Svenssons resultat där läsaren inte bjuds in till konversationen. 
Skillnaden är att mitt material består av flera andra språkhandlingar där läsaren får delta på 
ett annat sätt. Till exempel är ju uppmaningarna som diskuterats tidigare i uppsatsen ofta i 
form av instruktioner, och dessa instruktioner uppfattar jag ändå som en sorts önskan om 
deltagande och någon sorts samspel med kunderna. Dessutom finns det åtminstone i 
materialet från NJIE relativt många frågor, som ju bjuder in till konversation. Politiska 
partier och företag har förmodligen olika syften med att använda sociala medier i sin vardag, 
så ett resultat som är helt likt det Filimonov, Russman & Svensson (2016) hade inte varit 
särskilt logiskt att förvänta sig heller.  
	
	

6.2	Modalitet	
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Här kommer jag att presentera resultatet från analysen av modala hjälpverb, interpersonella 
satsadverbial samt subjektiva och objektiva modalitetsmetaforer. Precis som i föregående 
avsnitt kommer jag först att presentera resultatet från Celsius Instagramkonto, sedan NJIEs.  
Sedan diskuterar jag vad dessa kan innebära för relationsskapandet enligt teorin och vad 
tidigare forskning visar på gällande modalitet och jämför detta med mitt resultat.  
	
	
	
6.2.1	Modalitet	i	materialet	från	Celsius	
	
Här presenteras resultatet av modalitetsanalysen först i tabeller, följt av förklaring i löpande 
text. 
 
 
Tabell 3: Modala hjälpverb i materialet från Celsius 
 

Typ av modalitet Grad Hjälpverb 
  	

Förpliktelse Låg Får	
Förpliktelse Hög Ska	
Förpliktelse Hög Ska	
Förpliktelse Hög Ska	
Förpliktelse Hög Ska	
Förpliktelse Hög Ska	
Förpliktelse Låg Får	
Sannolikhet Hög Ska	
Sannolikhet Låg Kunna	
Sannolikhet Låg Kan	

Villighet Medel Vill	
Villighet Medel Vill	
Villighet Medel Vill	

	
	
	
Tabell 3 visar att det vanligaste modala hjälpverbet är det som uttrycker någon typ av 
förpliktelsemodalitet. Även modala hjälpverb för sannolikhet och vanlighet finns med i 
materialet. Det finns totalt 13 modala hjälpverb i materialet från Celsius. 
	
	
	
Tabell 4: Satsadverbial i materialet från Celsius 
	
	

Satsadverbial Typ Grad 
Just nu Relativ	tid	 -	

Bara -	 -	
Tyvärr Talarattityd	(negativ)	 -	
Också Intensitet	 -	

Kanske Sannolikhet	 Låg	
Just nu Relativ	tid	 -	
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Tabell 4 visar att Celsius i viss mån använder sig av interpersonella satsadverbial i materialet, 
totalt 6 gånger. De flesta satsadverbialen tillhör olika kategorier.  
	
	
	
 
 
 
 
Tabell 5: Modalitetsmetaforer i materialet från Celsius 
	

Typ av modalitetsmetafor Satser 	
Objektiv ”Det räcker inte att bara vilja 

tyvärr” 
	

Subjektiv ”Vi på Celsius tycker att han 
har ett sunt och tydligt 
hälsolöfte” 

	

Subjektiv ”Vi på Celsius tycker att han 
har ett sunt och tydligt 
hälsolöfte” 

	

Subjektiv ”Vi hoppas att vinsten 
kommer att bidra till att hon 
håller motivationen uppe” 
 

	

Tabell 5 visar att det finns både subjektiva och objektiva modalitetsmetaforer i materialet, 
men de är färre än till exempel satsadverbialen. 3 av de 4 modalitetsmetaforerna är 
subjektiva. 
	
Den vanligaste modaliteten i materialet från Celsius är någon typ av förpliktelse; ska, som 
signalerar en hög grad av förpliktelse och som används 5 gånger och får, som signalerar låg 
grad av förpliktelse och som används 2 gånger. Eftersom uppmaningar är en vanlig 
språkhandling i materialet är det inte förvånande att förpliktelse också dyker upp ibland – de 
är nämligen ofta sammankopplade (Holmberg & Karlsson 2013:59). Den låga graden av 
förpliktelse betyder att läsaren inte är särskilt förpliktigad att utföra uppmaningen, utan det 
är snarare möjligt eller tillåtet för dem att göra det, medan den höga graden innebär att det i 
princip är nödvändigt att utföra uppmaningen (Holmberg & Karlsson 2013:63). Ett exempel 
från materialet där en hög grad av förpliktelse används är Man ska vilja sträva framåt. Där 
låg förpliktelse används står till exempel Varje vecka utser en jury en person som får synas 
[…] en hel vecka. Även sannolikhetsmodalitet används vid 3 tillfällen i texten; 2 gånger med 
låg grad (kan) och 1 gång med hög grad (ska). När den högre graden av 
sannolikhetsmodaliteten används betyder det att skribenten är säker på sitt påstående och 
den lägre graden innebär ett ganska osäkert uttalande (Holmberg & Karlsson 2013:60).  
 
Det finns en objektiv modalitetsmetafor i materialet från Celsius: Det räcker inte att bara 
vilja tyvärr. En sats som inleds på det här sättet döljer vem det är som har gjort 
bedömningen och får därigenom satsen att låta mer som ett faktum än en åsikt. Det finns 
också 3 subjektiva modalitetsmetaforer i materialet. De framhäver i stället vem som har gjort 
en bedömning genom att skribenten (i alla tre fall är det Celsius som företag) framträder 
tydligt i en extra sats i meningens början: Vi på Celsius tycker att han har ett sunt och tydligt 
hälsolöfte. Den här konstruktionen återkommer en gång till i materialet, och det är alltså 
tydligt att det är Celsius som har en subjektiv åsikt om något (Holmberg & Karlsson 
2013:69). I den tredje subjektiva modalitetsmetaforen uttrycker Celsius i stället att de har en 
förhoppning om något: Vi hoppas att vinsten kommer att bidra till att hon håller 
motivationen uppe.  
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Satsadverbialen finns på 6 ställen i materialet. Vid två tillfällen dyker samma satsadverbial 
om relativ tid upp, det vill säga tid i förhållande till talsituationen: just nu. Satsadverbialet 
också är kanske inte vid första anblick ett typiskt satsadverbial, men eftersom det snarast 
används på samma sätt som till exempel dessutom har det tolkats som ett satsadverbial som 
modifierar intensitet: Men det ska också passa in i DITT liv. Ett satsadverbial uttrycker en 
låg grad av sannolikhet: kanske. Med andra ord är det inte särskilt sannolikt att det som 
uttrycks i satsen är säkert. Nästa satsadverbial, tyvärr, signalerar att skribenten har en 
negativ attityd gentemot något och detta finns med en gång i materialet. Tyvärr dyker upp 
tillsammans med ytterligare ett satsadverbial, bara. Det sistnämnda tillhör kategorin av 
satsadverbial som Holmberg & Karlsson inte beskriver närmare (2013:68), och därför 
tilldelas det inte någon speciell benämning i tabell 4 Det är dock fortfarande ett satsadverbial 
som påverkar satsen och förtjänar således att nämnas här. 
 
6.2.2	Modalitet	i	materialet	från	NJIE	
	
Här presenteras resultatet av modalitetsanalysen i materialet från NJIE först i tabeller, följt 
av förklaring i löpande text. 
 
Tabell 6: Modala hjälpverb i materialet från NJIE 
  

Typ av modalitet Grad Hjälpverbet 
Villighet Medel Vilja 

Sannolikhet Låg kunna 
Villighet Medel Vill 
Villighet Medel Vill 
Villighet Medel Vill 
Villighet Hög Skall 
Villighet Medel Vill 

	
 
Tabell 6 visar att de vanligast förekommande modala hjälpverben handlar om villighet. Det 
vanligaste är att dessa uttrycker medelhög villighet, vilket sker i 5 av 6 fall.  
	
	
Tabell 7: Satsadverbial i materialet från NJIE 
 

Satsadverbial Typ Grad  
Fortfarande Relativ tid (i strid med 

förväntan) 
  

Även -   
Ju -   

Nu Relativ tid (i 
förhållande till 
talsituation) 

  

Också -   
Givetvis Sannolikhet Hög  

Självklart Sannolikhet Hög  
Nu Relativ tid (i 

förhållande till 
talsituiation 
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Tabell 7 visar att satsadverbial ur flera olika kategorier förekommer i materialet. 3 gånger 
berör satsadverbialen relativ tid, och 2 gånger handlar de om sannolikhet. Totalt sett finns 8 
satsadverbial. 
 
 
	
Tabell 8: Modalitetsmetaforer i materialet från NJIE 
 

Typ av modalitet   
Objektiv Det är perfekt när din törstiga 

kompis kommer på besök 
 

	 	 	
 
Tabell 8 visar att det saknas subjektiva modalitetsmetaforer i materialet från NJIE, samt att 
det bara förekommer en objektiv modalitetsmetafor.  
 
	
Det finns 7 modala hjälpverb i materialet från NJIE och 6 av dem återfinns på skalan för 
villighet. 4 av de modala hjälpverben för villighet är vill, vilket motsvarar en medelhög grad 
av villighet. Villighetsmodalitet är vanligt i samband med erbjudanden, och mycket riktigt är 
det i samband med bildtexternas erbjudanden som vill dyker upp: Vill du också bli en i 
TEAM NJIE?” Det femte hjälpverbet för villighet är vilja, vilket också signalerar en medelhög 
grad av villighet. Ett modalt hjälpverb uttrycker en hög grad av villighet: skall. Det innebär 
att någon är angelägen snarare än bara villig att göra något (Holmberg & Karlsson 2013:65). 
Satsen lyder: Motivera varför du skall vinna.  Eftersom villighet ofta syns tillsammans med 
språkhandlingar för utbyte av varor och tjänster (det vill säga erbjudanden och 
uppmaningar) är placeringen inte förvånande; satsen i sig är just en uppmaning och 
dessutom handlar föregående satser om ett erbjudande om att delta i en tävling. Att det är 
den högsta graden av villighet faller sig också naturligt – att motivera varför man kan vinna 
(vilket är den lägsta graden av villighet) ger inte samma tyngd som att förklara varför man 
skall vinna.  
 
Slutligen finns ett modalt hjälpverb på den lägsta nivån av sannolikhetsmodalitet: kunna. 
Den låga graden innebär att det inte är särskilt troligt att påståendet stämmer. Påståendet 
lyder: Från och med vecka 4 kommer du kunna hitta Aloe Vera Drycken EKO i en butik 
nära dig. För att ge intrycket av att vara helt säker på sin sak hade ett alternativ varit att inte 
ha någon modalitet alls: Från och med vecka 4 kommer du att hitta Aloe Vera Drycken EKO 
i en butik nära dig. Anledningen till att modalitet används i den här satsen kan tänkas vara 
att NJIE inte vill lova att produkten finns i alla butiker om det visar sig att inte alla butiker 
har köpt in den.  
 
Det finns inga subjektiva modalitetsmetaforer i materialet från NJIE. Däremot finns en 
objektiv modalitetsmetafor där NJIE döljs genom en extra sats med det som subjekt: (Det är) 
perfekt när din törstiga kompis kommer på besök. I bildtexten har dessutom subjektet och 
verbet utelämnats och läsaren får tolka fram det av kontexten, vilket gör att NJIE döljs ännu 
mer som den som gjort bedömningen. 
 
Av de totalt sett 8 satsadverbialen uttrycker två relativ tid i förhållande till talsituationen i 
form av nu. Satsadverbialet fortfarande används en gång för att uttrycka att något skett i 
tiden och att det strider mot vad som förväntats (Holmberg & Karlsson 2013:68). 2 
satsadverbial uttrycker en hög sannolikhet: givetvis och självklart. Båda dessa signalerar att 
skribenten antingen är eller vill framstå som väldigt säker på sitt uttalande och båda dessa 
satsadverbial finns som väntat i påståendesatser. Tre satsadverbial från NJIE passar inte in i 
kategorierna som Holmberg & Karlsson (2013) presenterar, och därför kan inte heller jag 
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kategorisera dem på ett bra sätt. De är även, ju och också. Eftersom de är viktiga för 
modaliteten trots att de inte har några egna kategorier finns de ändå med i tabell 7. 
	
	
	
6.2.3	Diskussion	av	modalitet	
	
Det mest oväntade resultatet när det gäller modalitet är att det skiljer sig så mycket i 
användningen av förpliktelsemodalitet. Materialet från Celsius visade på 7 modala hjälpverb 
för förpliktelse, varav 5 signalerade stark förpliktelse. Som jag konstaterar i 
resultatredovisningen hör ju förpliktelsemodalitet typiskt ihop med uppmaningar, vilket det 
ju också finns en hel del av i materialet från Celsius och därför är det inte märkligt 
egentligen. Däremot är den totala avsaknaden av förpliktelse i materialet från NJIE desto 
mer överraskande, särskilt i jämförelse med Celsius som använder det ofta. Att inte använda 
förpliktelsemodalitet alls innebär ju visserligen att skribenten inte skapar en onödigt 
förpliktigande känsla hos läsaren, men det innebär ju också att de går miste om möjligheten 
att få läsaren att göra som de vill just genom att framkalla känslan av nödvändighet. 
Helgesson (2011) konstaterar bland annat att det går att variera sitt kravställande med hjälp 
av modalitet, från att vara helt ovillkorligt till att vara ett önskemål (2011:133), och det hade 
kunnat tänkas vara något som NJIE vill utnyttja ur en försäljningssynpunkt. De vill ju att 
kunderna ska köpa produkterna, men det kan vara en god idé att inte kräva alltför mycket av 
dem.  
 
Om man ser till användandet av modalitetsmarkörer generellt konstaterar Yassin (2011) att 
påståenden som uttrycks med modalitet kan uppfattas som mer subjektiva åsikter, medan 
avsaknaden av modalitet bidrar till att uttalandet uppfattas som ett objektivt faktum 
(2011:119). I mitt material uttrycks modalitet genom modala hjälpverb, interpersonella 
satsadverbial eller modalitetsmetaforer sammanlagt 20 gånger hos Celsius och 16 gånger hos 
NJIE. Båda företagen har därför enligt Yassins resultat flera satser som kan uppfattas som 
mer eller mindre subjektiva. Det finns dock bara tre subjektiva modalitetsmetaforer i hela 
materialet, och de kommer alla från Celsius. Följande exempel är den subjektiva 
modalitetsmetafor som återkommer 2 gånger: Vi på Celsius tycker att han har ett sunt och 
tydligt hälsolöfte. Den understrukna satsen modifierar den efterföljande till att uppfattas 
som mer subjektiv. Om man så lägger till faktumet att det bara finns 2 objektiva 
modalitetsmetaforer i materialet, en från varje företag, kan jag konstatera att 
modalitetsmetaforer över huvud taget är något ovanligt i materialet. Å ena sidan kan det vara 
en fördel eftersom företagen varken döljer eller framhäver sig själva och därför kan uppfattas 
som relativt neutrala, men å andra sidan innebär det också att deras möjligheter att uttrycka 
sina åsikter som fakta begränsas. Jag tänker mig till exempel att objektiva 
modalitetsmetaforer är fördelaktiga att använda när företagen talar om hur bra deras 
produkter är. En sådan metafor hittar vi visserligen i materialet från NJIE, men det är också 
den enda i deras material: (Det är) perfekt när din törstiga kompis hälsar på! I den här 
meningen har NJIE effektivt dolt sin egen inblandning i bedömningen av att deras produkt 
passar perfekt i vissa tillfällen. Orden inom parentes, som ju är den första satsens subjekt och 
finit, är dessutom exempel på tillfällen där både subjekt och finit utelämnats och får förstås 
av kontexten. Att helt utelämna subjektet på det här sättet skulle kunna vara ytterligare en 
strategi för att få åsikten att framstå som än mer objektiv; det finns ingen här att ta ansvar för 
tyckandet, så det måste helt enkelt vara ett faktum. Det är inte heller otänkbart att en mer 
omfattande undersökning hade visat på att företagen upprepar den här metoden.  
 
Inte heller satsadverbialen sticker ut på något dramatiskt sätt. Företagen använder 
förhållandevis få interpersonella satsadverbial, 6 respektive 8, som synes alltså i ungefär 
samma utsträckning. De interpersonella satsadverbialen är ju ytterligare en resurs för att 
uttrycka modalitet tillsammans med de modala hjälpverben, och det kan ha både för- och 
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nackdelar att utelämna dem. Å ena sidan behöver inga oklarheter uppstå eftersom materialet 
innehåller så få satsadverbial av typen kanske, vanligtvis och förmodligen. Läsaren behöver 
inte anstränga sig för att tolka vad dessa egentligen betyder och risken för missförstånd och 
falska förhoppningar minskar. Men å andra sidan kan dessa satsadverbial också vara 
användbara, särskilt i samband med de tävlingar som båda företagen relativt ofta utlyser. Det 
finns sällan någon garanti för vinst, vilket ett välplacerat satsadverbial hade kunnat hjälpa till 
att signalera (jämför till exempel Anmäl dig och vinn vår nya produkt! Med Anmäl dig och 
vinn kanske vår nya produkt!). Det är dock inte säkert att företagen vill implicera att vinsten 
inte är garanterad, för risken att färre följare deltar i tävlingen ökar förmodligen om följarna 
upplever att vinsten är utom räckhåll.  
	

6.3	Symboler	
	
Slutligen presenterar jag här analysen av symboler i materialet. Som nämns i avsnittet om 
metod och material kategoriserar jag emojis i två grupper; de som efterliknar ansiktsuttryck 
och de som inte gör det. De emojis som liknar ansiktsuttryck kan förmedla känslor i skrift på 
ett liknande sätt som till exempel tonläge och gester gör i tal (Vandergriff 2014:1), och 
sorteras i en egen kategori för att tydliggöra hur ofta företagen utnyttjar dessa 
ansiktsliknande symboler. De övriga symbolerna uttrycker med största sannolikhet också 
någon sorts betydelse, men det är framför allt de som efterliknar ansikten som intresserar 
mig i den här uppsatsen. Hashtaggarna presenteras också i tabellerna, men delas inte in i 
några övriga kategorier. 
	
6.3.1	Symboler	i	materialet	från	Celsius	
	
	
Tabell 7: Symboler i materialet från Celsius 
 

Symboler  Emojis  
ansikten 

Emojis  
annat 

Emojis  
totalt 

Hashtaggar  
totalt 

Totalt antal  1 15 16 35 

Genomsnitt per 
inlägg 

 

0,06 1 1,06 2,3 

Antal inlägg 
som har 

symbolen 

1 av 15 7 av 15 8 av 15 10 av 15 

	
	
 
Celsius använder sig av emojis i totalt 8 av 15 inlägg, vilket alltså innebär att 7 inlägg inte har 
något emoji alls. Ett inlägg har en emoji som symboliserar ett ansiktsuttryck: en fundersam 
gubbe som varken ser glad eller ledsen ut. De övriga 7 emojisarna är till exempel stjärnor, en 
knuten näve och hjärtan. Totalt sett använder de 16 emojis, vilket ger ett genomsnitt på 1,06 
emoji per inlägg. Celsius använder hashtaggar i 10 av 15 inlägg, men ibland används mer än 
en hashtagg i samma inlägg – genomsnittet blir cirka 2,3 hashtaggar per inlägg. Totalt sett 
används 35 hashtaggar.  
 
 
 
6.3.2	Symboler	i	materialet	från	NJIE	
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Tabell	8:	Symboler	i	materialet	från	NJIE	
	

Symboler Emojis 
ansikten 

Emojis 
annat 

Emojis 
totalt 

Hashtaggar 
totalt 

Totalt antal i alla 
inlägg 

 

7 21 28 35 

Genomsnitt per 
inlägg 

 

0,47 1,4 1,8 2,3 

Antal inlägg som 
har symbolen 

7 av 15 11 av 15 13 av 15 15 av 15 

	
	
Materialet från NJIE har totalt 28 emojis, varav 7 representerar ett ansiktsuttryck. Det är 
alltså strax under hälften av inläggen som har en ansiktsliknande emoji.  NJIE har fler emojis 
med ansiktsuttryck än Celsius och framför allt återkommer i NJIEs material en glad emoji 
med hjärtan i stället för ögon (4 gånger). 2 emojis representerar något annat än ett 
ansiktsuttryck, och även här syns de tidigare nämnda stjärnorna men också till exempel ett 
äpple och en kamera. I genomsnitt används totalt 1,8 emoji per inlägg, men 0,47 emojis med 
ansiktsuttryck per inlägg. Av de 15 undersökta inläggen har nästan alla, 13 av 15, åtminstone 
en emoji.  
 
Antalet hashtaggar är precis detsamma som i materialet från Celsius – 35 stycken. Däremot 
visar undersökningen att NJIE använder hashtaggar i alla 15 undersökta inlägg, till skillnad 
från Celsius som alltså använde lika många hashtaggar men i färre inlägg. Genomsnittet för 
antal hashtaggar per inlägg blir således också detsamma som i materialet från Celsius – 2,3 
hashtaggar per inlägg.  
	
	
6.3.3	Diskussion	av	symboler	
	
 
Som tidigare konstaterats är syftet med emojis relativt likt syftet med den äldre varianten 
emoticons  – att förmedla de känslor, relationer och variationer som i normala fall finns med 
i ett samtal ansikte mot ansikte (Vandergriff 2014:1), men med tillägget att emojis kan 
uttrycka fler koncept och idéer (Kralj Novak m. fl. 2015:1). För att kunna säga något om vad 
några emojis uttrycker delar jag upp dem i sådana som kan liknas vid ansiktsuttryck (och 
därmed tydligt uttrycker någon känsla), och sådana som inte gör det. Jag begränsar mig 
sedan till att diskutera vad de ansiktsliknande emojisarna kan göra för relationen, men med 
hänsyn till att det alltså finns emojis i texten som jag inte analyserar men som kan påverka 
relationsskapandet ändå. Det gör att det visserligen är svårt att komma fram till en slutsats 
kring emojis, men min förhoppning är att åtminstone kunna säga något mer om emojis än 
om jag inte hade analyserat några av dem. Kralj Novak m.fl. (2015) gör en analys av alla de 
emojis som används i 1,6 miljoner Twitterinlägg där de värderar alla typer av emojis som 
positiva, negativa eller neutrala i olika hög grad, men jag nöjer mig med att diskutera vilka av 
de emojis med ansiktsuttryck som kan tolkas som positiva eller negativa, vilket Crystal 
(2001) menar är två basfunktioner hos emoticons (2001:36). 
 
 
Enligt min analys använder Celsius emojis 16 gånger, men bara en av dessa är ett 
ansiktsuttryck som efterliknar ett mänskligt ansikte – ett fundersamt ansikte som är svårt att 
tolka som varken positivt eller negativt. De övriga 15 emojisarna uttrycker dock med största 
sannolikhet även de någon sorts betydelse som är upp till läsaren att tolka. Baserat på 
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resultatet från Celsius verkar dessa andra emojis faktiskt vara viktigare än emojis som liknar 
ansikten eftersom de förstnämnda dyker upp betydligt mer frekvent. Resultatet från NJIE var 
något annorlunda, 7 av 28 emojis är i form av ansiktsuttryck. Även här är det alltså vanligare 
med andra sorters emojis än sådana som liknar ansikten. Den fundersamma gubben från 
Celsius material är alltså svår att säga om den uttrycker något positivt, men de ansiktsuttryck 
som finns i NJIEs material är definitivt positiva: 4 har hjärtan som ögon och ler med 
munnen, en skickar en slängkyss och blinkar med ena ögat, en är en klassisk glad gubbe och 
en ler och slickar sig om munnen. Även om det förstås inte går att säga med säkerhet att 
dessa emojis är definitivt positiva för alla läsare är det åtminstone troligt att de flesta läsare 
uppfattar dem så. Det borde vara till NJIEs fördel eftersom ett positivt budskap ökar de 
positiva känslorna hos den som läser inlägget, vilket i sin tur kan leda till att inläggen delas i 
större utsträckning (Botha 2014:172). Stieglitz & Dang-Xuan (2014) såg att politiska inlägg 
på Twitter får spridning snabbare om de anspelar på känslor över huvud taget. För mitt 
material borde det innebära att även om Celsius bara har en emoji med ansiktsuttryck i 
materialet och den inte garanterat uttryckte glädje, förmedlande den åtminstone någon sorts 
känsla vilket alltså ska vara fördelaktigt. Dessutom fanns ju ett flertal andra emojis som 
också de har någon betydelse i sammanhanget. Även NJIE har alltså skapat känslomässiga 
kopplingar genom emojis, och i dessutom i både mer positiva och i fler fall än Celsius. Om 
man strikt ser till antal emojis har NJIE alltså en fördel med 28 emojis jämfört med Celsius 
16. Å andra sidan är mitt material inte politiskt laddat som Stieglitz & Dang-Xuans (2014), 
men det borde ändå kunna tänkas vara bra att skapa känslor och på så vis få spridning i 
sociala medier. Det är dock viktigt att ha i åtanke att Twitter och Instagram är två olika 
plattformar som har något annorlunda utformning. På Twitter är det enkelt att dela inlägg 
med en snabb knapptryckning, medan Instagram kräver att användaren installerar en extra 
applikation för att kunna dela andra personers inlägg annat än i privata meddelanden. Det 
gör att både Stieglitz & Dang-Xuans (2014) och Bothas (2014) resultat inte nödvändigtvis 
stämmer överens med inlägg som publiceras på Instagram. Det finns som sagt visserligen en 
möjlighet att dela inlägg även på Instagram, men det är inte lika enkelt som på Twitter. Dock 
är det möjligt att tänka sig att positiva inlägg borde få dem som redan följer företagen på gott 
humör, vilket kan vara en nog så bra anledning att publicera positiva inlägg.  
 
Slutligen finns ytterligare ett skäl till att användandet av symboler, och särskilt hashtaggar, 
borde vara fördelaktigt – de bidrar till det som Solis (2011) kallar Social Media Optimization 
(2011:75–76). Som tidigare konstaterats skiljer sig sociala medier från till exempel 
massmedier, och det innebär också att informationen måste presenteras på ett annorlunda 
sätt i form av den optimering som Solis (2011) talar om. Hashtaggar som publiceras 
tillsammans med bildtexter på Instagram kan bidra till att personer som är intresserad av 
just det som hashtaggas hittar materialet (Solis 2011:75–76). Eftersom båda företagen 
använder hashtaggar borde det kunna peka på att det finns ett intresse av att nå ut och ”hålla 
dörren öppen” för nya kunder. Det innebär visserligen inte att relationen som sedan byggs 
upp via företagens inlägg garanterat är en öppen sådan – det får i sådant fall den språkliga 
delen av den här analysen avgöra. Däremot uppfyller företagen alltså ett av kriterierna som 
Solis (2011) pekar ut som viktigt för en välfungerande företagskommunikation på sociala 
medier.  
 

6.4	Likheter	och	skillnader	mellan	företagen	
	
Här kommer jag kortfattat att presentera de likheter och skillnader som finns mellan 
företagen när det gäller deras användande av språkhandlingar, modalitet och symboler.  
 
Till viss del går det att se mönster som upprepar sig hos båda företagen. Uppmaningar och 
påståenden är till exempel vanliga i båda materialen, men NJIE använder betydligt fler 
frågor än vad Celsius gör. Dessutom skiljer sig användandet av modalitet åt en del, särskilt 
gällande förpliktelsemodalitet. Där sticker Celsius ut genom att de använder det upprepade 
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gånger (totalt 7 gånger), medan NJIE inte använder det alls. Villighetsmodalitet finns som 
konstaterat hos båda företagen och det verkar vara ett mönster (som dessutom stämmer 
överens med teorin som presenteras i Holmberg & Karlsson 2013:59) att villighetsmodalitet 
främst används tillsammans med erbjudanden. Gemensamt för båda företagen är just 
förekomsten av erbjudanden – båda företagen ger sina läsare möjlighet att ta del av något, 
vare sig det är en tävling med fina priser eller att få vara en del av ett team. Celsius använder 
4 erbjudanden och NJIE 5. Det totala antalet språkhandlingar skiljer sig dock ganska mycket 
åt hos företagen. Celsius använder 68 språkhandlingar på 100 satser, medan NJIE använder 
86 språkhandlingar på 100 satser.  
 
Symboler används i någon utsträckning av båda företagen i de 15 inlägg som undersökt. 
Särskilt intressant är att företagen använder precis lika många hashtaggar totalt sett på 15 
inlägg (i genomsnitt 2,3 per inlägg). Användandet av emojis skiljer sig något mer åt. Celsius 
använder 16 emojis varav 1 representerar ett ansiktsuttryck, medan NJIE använder 28 emojis 
varav 7 representerar ett ansiktsuttryck. De övriga emojisarna uttrycker förmodligen också 
en betydelse, men både sett till totalt antal emojis och antal emojis med ansiktsuttryck 
använder alltså NJIE fler.  
 

	

7	Sammanfattande	diskussion	
	
Det här kapitlet ger en avslutade diskussion kring vad språkhandlingarna, modaliteten och 
symbolerna kan innebära för relationsskapandet för båda företagen. Jag presenterar sist en 
kritisk diskussion av uppsatsen med fokus på metod, material och tolkningar i resultatet.  
 

7.1 Hur	påverkas	relationsskapandet?	
	
 
Det är svårt att dra en generell slutsats om hur relationen påverkas av språkhandlingarna, 
modaliteten och symbolerna, men båda företagen har åtminstone några mönster och faktorer 
som borde ha betydelse för den relation som skapas till kunderna. Till exempel har inget av 
företagen utnyttjat grammatiska metaforer för uppmaningar trots att det har konstaterats 
som vanligt när parterna inte känner varandra (Yassin 2011:120). Jag påpekar i diskussionen 
kring detta i avsnitt 6.1.3 att det kan bero på antingen ett existerande övertag från företagens 
sida, alternativt som ett försök att jämna ut sagda övertag. Vilket av dessa som är troligast är 
svårt att avgöra – det finns skäl både för företagen att bibehålla ett överläge (vilket då 
innebär inflytande och bestämmanderätt för företagen) och för dem att jämna ut nivåerna 
(vilket innebär en närmare och mer förtrolig relation med läsaren). Det är dock viktigt att 
komma ihåg att även kunderna har möjlighet att bestämma över företagen genom att inte 
handla produkterna, så även om företagen signalerar ett överläge genom uppmaningar 
behöver det inte innebära att företagen har all makt. Dessutom är det möjligt att tänka sig att 
företagen kanske vill jämna ut balansen mellan sig och kunderna i vissa fall, men inte i alla. 
Det är inte heller säkert att uppmaningar fungerar på samma sätt i mitt material som i 
Yassins, eftersom hennes material kommer från en annan kontext.  
 
De kongruenta uppmaningarna är alltså de näst vanligaste språkhandlingarna i båda 
företagens bildtexter och har därför också en del i relationsskapandet. Det höga antalet 
kongruenta uppmaningar tyder på att läsarens möjligheter inskränks till att bara lyda 
uppmaningen när den används, även om andra responsmöjligheter också existerar. Att 
skribenten mestadels uppmanar läsaren att göra saker hellre än att inkludera dem i samtalet 
klingar inte bra med vad Kaplan & Haenlein säger om vikten av att få sina följare att 



	

30	
	

engagera sig i samtal i sociala medier (2010:66). Å andra sidan har jag tidigare konstaterat 
att många av uppmaningarna kommer i form av instruktioner, vilka ju snarare är till hjälp för 
läsaren. Det är därför svårt att säga om uppmaningarna verkligen är till läsarens nackdel, 
men faktum kvarstår dock i att uppmaningarna förbereder för handling, inte samtal, oavsett 
om de kommer som instruktioner eller ej.  
 
 
De modala hjälpverben är också svåra att tolka i fråga om vad företagen egentligen vill 
åstadkomma med dem, förutom i ett fall som är något tydligare än de andra: 
förpliktelsemodaliteten. 5 av Celsius totalt 13 modala hjälpverb handlar om stark förpliktelse 
på något sätt, medan NJIE helt saknar modala hjälpverb för förpliktelse. En mening helt utan 
modalt hjälpverb är visserligen mer rättfram, men med starka hjälpverb för förpliktelse 
minskas utrymmet för att handla på något annat sätt, och med mindre starka hjälpverb 
öppnas ökas möjligheten till annan handling (Holmberg & Karlsson 2013:63–64). Eftersom 
Celsius använder mer förpliktelsemodalitet än NJIE skulle det kunna tyda på att Celsius roll 
är mer krävande än NJIEs och att de alltså utnyttjar förpliktelsemodaliteten för att få läsaren 
att känna sig extra manad att göra något. Det tyder på ett övertag från företagets sida (även 
om det inte är helt uteslutet att läsaren vägrar att utföra uppmaningen, trots 
förpliktelsemodaliteten), åtminstone i det material som jag analyserar. 
 
I den övriga användningen av modalitet liknar företagen till stor del varandra, och ingen av 
dem framstår till exempel som osäkra genom många påståenden med låg 
sannolikhetsmodalitet. De använder inte heller interpersonella satsadverbial i någon stor 
utsträckning, vilket gör att det är svårt att säga om dessa har något tydligt syfte. Om samma 
interpersonella satsadverbial hade dykt upp konsekvent hade det kanske signalerat något, 
men så är inte fallet åtminstone i detta material. Företagen är med sina få satsadverbial alltså 
förhållandevis rättframma i sin kommunikation. I stället för att linda in sina uttalanden i 
många satsadverbial uttalas de flesta språkhandlingar utan modalitet, på liknande sätt som 
att uppmaningarna sällan uttrycks metaforiskt. Är det ett försök att vara tydlig, eller är det 
ett tecken på att företagen har ett sådant utbrett övertag att de inte behöver linda in sina ord? 
Eller beror det helt enkelt på att materialet som undersökts är för litet för att säga något? 
	
Det borde finnas utrymme för företagen att jämna ut förhållandet till kunderna bara genom 
faktumet att kommunikationen sker i sociala meder. Sociala medier ger ju alla användare 
möjlighet att skapa sitt eget innehåll eftersom det är så de fungerar. Därför borde det vara en 
rimlig utveckling att balansen mellan kund och företag jämnas ut något. Till viss del har det 
redan skett en utjämning – sociala medier har prisats för att skapa ett mer jämställt samtal 
och dessutom för att de demokratiserar tillgången till kommunikationsteknik eftersom vem 
som helst kan använda sociala medier oberoende av till exempel ekonomi (NE 2017). 
Företagen har visserligen alltid möjlighet att kommunicera hur överlägset de vill ändå, men 
får i sådant fall vara beredda på att läsaren kanske känner sig för tillrättavisad och i 
förlängningen väljer ett annat företag.  
 
 
Både Shih (2011:109) och Solis (2011:5) menar att det är viktigt att kommunicera som 
kunderna, i det här fallet andra Instagramanvändare, för att lyckas i sociala medier. En 
undersökning som utförts av företaget Quintly, som analyserar sociala medier, visade att 
cirka 56 % av 6,2 miljoner inlägg från 2016 på Instagram hade minst en emoji (Gottke 2017). 
Det är förstås inte representativt för hela Instagram även om det är ett stort material, men 
företag som vill kommunicera som den genomsnittliga Instagramanvändaren borde 
åtminstone överväga emoji-användandet. Det verkar både Celsius och NJIE ha gjort, vilket 
pekar på att båda företagen har försökt vara i nivå med sina läsare.  
 
De möjligheter att uttrycka känslor som finns i tal men inte i skrift enligt Vandergriff (2014:1) 
ersätts i mitt material av emojis av olika slag. Även hashtaggarna används flitigt, som 
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rekommenderas av Solis (2011:75–76). Användandet av emojis och hashtaggar innebär dels 
att företagen kommunicerar likadant som sina kunder om man ser till Gottke (2017), dels att 
en majoritet av inläggen förmodligen är positiva (Kralj Novak m. fl 2015:6–7), vilket borde 
innebära något positivt för båda företagen och deras relationsskapande. Däremot visar mina 
resultat också att Celsius bara använde 1 emoji som liknar ett ansiktsuttryck, vilket skulle 
kunna signalera att endast den emojin uttrycker en tydlig känsla. Jag vill påstå att det inte är 
särskilt troligt att så är fallet – Celsius använder 15 andra emojis som nog inte finns där utan 
att ha någon betydelse. Det är rentav möjligt att det egentligen är emojis av andra slag som 
uttrycker känslor mest, eftersom de verkar vara mest frekventa. I NJIEs fall finns 7 
ansiktsliknande emojis och totalt 28 emojis av någon typ, vilket innebär att OM de 
ansiktsliknande emojisarna faktiskt är de som tydligast representerar känslor har NJIE en 
fördel jämfört med Celsius. NJIE har dessutom fler emojis över huvud taget, vilket ger dem 
en fördel oavsett. Däremot är det förstås möjligt att emojis har en negativ inverkan på vissa 
läsargrupper, oavsett om det är positiva eller negativa emojis, men för att ta reda på det hade 
det krävts en användarundersökning och en annan typ av analys.  
	

7.2	Kritisk	diskussion	av	uppsatsen	
	
	
Materialet i undersökningen är begränsat med hänsyn till tidsåtgång och 
utrymmesbegränsningar, vilket gör att det inte går att dra några definitiva slutsatser om 
företagens kommunikation som helhet utan bara om det material som jag faktiskt granskar. 
Ett större material hade varit intressant att granska eftersom detta hade kunnat peka på 
ännu tydligare mönster, och kanske särskilt visat tydligare på tendenser för de mer ovanliga 
dragen i språket. Subjektiva och objektiva modalitetsmetaforer är sådana ovanliga drag i mitt 
material, men med en utökad mängd undersökta satser kanske resultatet hade blivit 
annorlunda. Dessutom innebär analysen av språkhandlingar att vissa satser faller bort 
eftersom inte alla satser i materialet är fria satser. Ett annat tillvägagångssätt hade varit att 
välja till exempel de 100 första grafiska meningarna från varje företag under 2017, i likhet 
med Yassin (2011), alternativt att analysera de första 100 fria satserna. Det hade dock 
inneburit att antalet satser hade kunnat bli mycket mer än 100 från varje företag eftersom det 
är omöjligt att på förhand veta hur många satser som ingår i varje mening. Till exempel 
skulle det ena företaget kunna använda många bundna satser tillsammans med de fria, 
medan det andra företaget inte gör det. Ett företag kanske använder 180 satser i 100 
meningar, medan det andra bara använder 110 satser i 100 meningar. Det hade kunnat 
innebära dels en ojämn analys av modaliteten, och dels kunnat leda till ett mycket stort 
material. Något av de andra tillvägagångssätten hade i och för sig gett fler språkhandlingar 
att analysera, vilket hade kunnat förbättra den delen av analysen och gjort att jag kunnat 
uttala mig mer säkert om dessa. 
 
Jag analyserar som tidigare nämnt inte inbäddade satser, eftersom dessa inte uttrycker 
någon egen process. Holmberg & Karlsson (2013) menar att dessa har förlorat både sin 
interpersonella och ideationella funktion eftersom de endast fungerar som deltagare, eller 
som bestämning till en deltagare (2013:120–121). Jag vill dock påpeka att det alltid finns en 
möjlighet att jag tolkat en eller några inbäddade satser som bundna och att de på så vis 
kommit med i analysen ändå, men förhoppningsvis är dessa så få att de inte påverkar 
resultatet i någon större utsträckning.  
 
 
När det gäller metoden är det kanske viktigaste att påpeka ytterligare en gång att jag inte 
undersöker alla delar som inkluderas i SFG. En ideationell analys av materialet hade kunnat 
bidra till helhetsbilden av företagen genom att visa till exempel hur företaget framställer sig 
själva eller talar om sina produkter, och visa på vad som skrivs fram som viktigt eller döljs 
undan i texterna. En annan metodrelaterad detalj är analysen av satser där antingen subjekt, 
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finit eller båda delar utelämnats. Även satser där Det är borde ha varit inledande men har 
utelämnats finns ibland med i materialet. I metodavsnittet beskriver jag tillvägagångssättet 
för att inkludera eller exkludera dessa i analysen av språkhandlingar med stöd i Holmberg & 
Karlsson (2013) och Lundin (2004). Alla val jag gör innebär dock en tolkning, vilka i sin tur 
alltid riskerar att bli felaktiga. Det är skälet till att jag inte valt att analysera satser där det 
inte är helt uppenbart vad som utelämnats genom kontexten eller föregående satser. Precis 
som med de inbäddade satserna kvarstår dock alltid risken att jag gjort en felaktig 
bedömning någonstans i materialet och i efterhand hade det kanske varit klokt att exkludera 
ofullständiga satser helt och hållet. Det hade dock inneburit att många satser som på olika 
sätt uttrycker interpersonell betydelse hade försvunnit, vilket inte heller är helt önskvärt.  
 
Det går att fråga sig hur mycket av kommunikationen som påverkats av att företagen verkar 
inom just hälsokostbranschen. En diskursanalys av hälsokostföretag i sociala medier hade 
kunnat bidra med värdefulla insikter om detta, och det är en möjlig fortsättning på den 
analys som presenteras här. Som tidigare konstaterats är en annan möjlig fortsättning att 
undersöka samma eller andra företag men med ett betydligt större material, alternativt göra 
en systemisk-funktionell grammatisk analys som inkluderar även den ideationella och 
textuella metafunktionen.  
 
Slutligen återkommer jag till det som Russman & Svensson konstaterat om Instagram; det 
finns relativt lite forskning om det (2016:2), och särskilt lite verkar finnas om språket på 
Instagram. Därför använder jag mig av flera infallsvinklar i den här analysen; den 
interpersonella metafunktionen från systemisk-funktionell grammatik för att undersöka 
relationer mellan människor kombineras med teorier om marknadsföring och sociala 
mediers syfte, samt forskning om vad symboler kan innebära för kommunikationen. Det är 
dock viktigt att påpeka att resultatet från vissa forskare, till exempel Yassin (2011) inte helt 
kan jämföras med mitt resultat eftersom vi utgår från olika material. Jag hoppas dock ändå 
kunna bidra till en utökad bild av hur Instagram kan användas genom att utföra analysen på 
det sätt som jag gör. Eftersom Instagram ändå får räknas som ett relativt nytt fenomen 
(lanserat 2010) är det inte märkligt att det inte har hunnit utforskas mycket ännu, och 
naturligtvis har det i första hand intresserat personer som vill undersöka multimodalitet och 
bildspråk eftersom bilderna ofta står i fokus. Jag vill ändå påstå att bildtexterna är av stor 
vikt när inlägg görs på Instagram, eftersom så mycket information kan uttryckas där. En bild 
kan visserligen visa upp en produkt, men den kan inte lika tydligt tala om vilka goda 
egenskaper produkten har. Min analys visar dessutom att det finns flera olika sätt att 
uttrycka och skapa relationer med läsaren just genom språket i bildtexten, vilket gör att de 
nog kan påstås fylla ett viktigt syfte i dialogen med kunderna.  
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