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Abstract

Title: How to create brand value through Instagram 

           A qualitative analysis of two organizations producing prepared food bags

Food and media have become two popular aspects in todays society. The growing interest and 

commitment of food has resulted in companies offering prepared food bags that can be delivered to 

your doorstep. This study examines how the two companies ICAs matkasse and Linas matkasse use 

Instagram as a way to strengthen their external communication. By illustrating the communication 

through a recipient perspective and a content analysis, this study brings knowledge about 

organizations use of Instagram. The theory used as a basis for this study are mainly Kevin Lane 

Keller’s customer-based brand equity, communication theories such as Stuart Hall’s 

encoding/decoding and semiotic theories such as Roland Barthes mythology. The methods used 

were a qualitative content analysis to establish the brand equity of each organization, and focus 

group interviews to identify factors for customer perceptions on Instagram. The results of the study 

show that both the organizations studied used some posts on Instagram that were misinterpreted by 

the interview subjects. Other posts had great pictures, but the text didn't always match up, which led

to the post being misleading. Linas matkasse tried to connect to their recipients, while ICAs 

matkasse had a more professional feeling and mostly advertised their products. The conclusions 

were that both organizations need to know their audience better and connect with them more by 

using a more interactive approach on Instagram.
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Sammanfattning

Titel: Från affären till dörren

          En kvalitativ analys av ICAs matkasses och Linas matkasses Instagram-konton

Mat och media engagerar allt mer i dagens samhället, det växande intresset för mat har resulterat i 

att organisationer erbjuder matkassar som kan levereras direkt till din dörr. Den här studien 

undersöker hur de två organisationerna ICAs matkasse och Linas matkasse använder Instagram för 

att stärka sin externa kommunikation. Genom att belysa kommunikationen ur ett mottagarperspektiv

och en innehållsanalys, bidrar denna studie med kunskaper kring hur organisationer använder sig av

Instagram. De teorier som använts är framförallt Kevin Lane Kellers kundbaserade 

varumärkesvärde, kommunikationsteorier så som Stuart Halls kodning/avkodning och semiotiska 

teorier så som Roland Barthes mytologi. Metoderna som använts är en kvalitativ innehållsanalys för

att etablera varumärkesvärdet hos vardera organisation, och fokusgruppsintervjuer för att identifiera

mottagarnas uppfattningar på Instagram. Resultaten av studien är att båda organisationerna som 

undersökts använder inlägg på Instagram som misstolkades av intervjudeltagarna. Andra inlägg 

hade bra bilder med dålig koppling till texten vilket ledde till att inläggen var missvisande. Linas 

matkasse försökte skapa en relation med sina mottagare, medan ICAs matkasse hade en mer 

professionell känsla och främst marknadsförde sina produkter. Slutsatserna var att båda 

organisationerna behöver vara mer medvetna om vilka deras mottagare är och interagera med dem 

genom att använda ett mer interaktivt förhållningssätt på Instagram.

Nyckelord: Instagram, varumärkesvärde, matkassar, marknadsföring 
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1. Inledning 
Mat- och medievanor har under lång tid utvecklats och påverkats av varandra. Mat och medier är en

del av vår tids vardag och konsumeras ofta tillsammans (Jarlbrink u.å., 78), vi engagerar oss på ett 

sätt som vi aldrig gjort förr. Där Per Morberg sadlat om från skådespelare till tv-kock (Vad blir det 

för mat?, 2007-2010) och där Eldkvarns Plura i sitt tv-program (Pluras kök, 2015) lagar mat i olika 

länder. Maten kan användas för att diskutera råvaror, för att göra spännande underhållning eller som

recept för att lösa det dagliga livspusslet (Fagerström, 2012).

Det växande engagemanget för mat i kombination med vår allt mer hektiska livsstil sägs kräva 

planering och strukturering för att vi ska hinna med. Matorganisationerna vill hjälpa till att 

effektivisera i vardagen där tiden inte finns för att åka och handla eller där variationen av måltider 

och recept tagit slut. Med hjälp av medieutvecklingen erbjuder nu kommersiella aktörer inom 

handel möjligheten att “klicka” hem färdiga matkassar som körs hem till din dörr, förberedda med 

färdiga recept. Statistik framtagen av Svensk digital handel (2015) visar att försäljning av livsmedel

på nätet ökar allt mer och är den bransch som har mest tillväxt på nätet. År 2014 ökade tillväxten 

med 41 procent med en omsättning på 3 miljarder kr i Sverige. Av denna livsmedelsförsäljning stod 

matkassarna för 50 procent av omsättningen. Matkassar på nätet har blivit en miljardindustri i 

Sverige. De två största organisationerna, Linas Matkasse och Mathem, omsatte i fjol tillsammans 

runt 1,7 miljarder kronor och tillväxten ser ut att fortsätta även i år.

Konkurrensen ökar och matjättar som ICA har hakat på de specialiserade organisationernas koncept

(Rörbecker, 2011). ICA håller för tillfället på med en affärsutveckling av sina matkassar som de 

hoppas ska vända deras position på marknaden till det bättre (Ström, 2016). Mat får en allt större 

plats i medier idag där det allt oftare dyker upp i flödet på sociala medier som Instagram. Det tycks 

ha blivit en form av livsstil och engagerar mer än någonsin. Med anledning av den framgång 

matkassen haft och den mediala platsen som mat faktiskt får är det därför centralt att studera 

Instagram-konton för matkasseorganisationerna Linas matkasse och ICAs matkasse. 
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1.1 Syfte och frågeställningar

Denna studie syftar till att undersöka hur två organisationer inom livsmedelsbranschen använder sig

av Instagram som ett sätt för att stärka den externa kommunikationen. Genom att belysa 

kommunikationen ur ett mottagarperspektiv kan studien kartlägga och bidra med kunskaper kring 

organisationers användande av Instagram. För att besvara studiens syfte har tre frågeställningar 

utformats: 

1. Hur gör organisationerna för att utmärka sig på Instagram?

2. Vilka innehållsliga teman kännetecknar inläggen som studerats?

3. Hur uppfattar mottagarna organisationernas inlägg?

1.2 Bakgrund 

Uppsatsen syftar till att undersöka hur organisationer använder det sociala mediet Instagram i 

marknadsföringssyfte. Instagram är en app tillgänglig för mobiler, läsplattor och datorer, det är ett 

bildbaserat medium som gör det möjligt att snabbt och enkelt dela en bild med sina vänner. För att 

dela en bild behöver användaren endast ta ett foto, välja ett filter och sedan publicera för att dela 

den med alla sina följare. Enligt Instagrams grundare (Instagram, 2016) är appen till för att ge 

möjligheten att uppleva stunder i sina vänners liv genom bilderna de publicerar. Förhoppningen är 

att världen på så sätt kan bli mer sammankopplad genom bilder. 

Sociala medier har visat sig effektiva och med hjälp av dem sker informationsspridning över hela 

världen (Bergström 2015:58f). Instagram är det sociala medium som växer snabbast idag och kan 

innebära stora möjligheter för en organisation om det används på rätt sätt (Findahl och Davidsson 

2015). Med anledning av Instagrams växande position var det därför intressant att undersöka hur 

just organisationer använder denna kanal för att stärka sitt varumärke. Framförallt då det i dagsläget

inte finns mycket forskning om organisationers användning av Instagram. 

En av de organisationerna vars Instagram-inlägg undersökts i denna studie är ICAs matkasse. De är 

en organisation som producerar färdiga matkassar med råvaror och recept. Organisationen startades 

2011 av ICA-gruppen som ett sätt att förenkla vardagen för sina kunder och inspirera dem till att 

laga bra mat varje dag (ICA, 2016). Matkassen ger enligt deras reklam (ICA, 2016) kunden en 
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genomtänkt matkasse med recept som är framtagna av ICAs egna kockar. ICA har verkat inom 

livsmedelsbranschen i nästan ett sekel och beskriver sig själva som en organisation som brinner för 

fina råvaror, goda smaker och spännande nyheter. ICAs matkasse hade den 21 februari 2016, 2504 

följare på sitt Instragram-konto “icasmatkasse”.

Det andra Instagram-kontot som analyserats är Linas matkasses, en organisation som levererar 

färdiga matkassar med färdiga recept direkt till kundens dörr. Organisationen startades 2008 av 

dietisten Lina Gebäck och hennes bror Niklas Aronsson som ville göra det lättare för stressade för 

familjer att laga nyttig, varierad och god mat (Linas matkasse, 2016). Linas matkasses recept är 

enligt deras hemsida (Linas matkasse, 2016) näringsvärdesberäknade och anpassade efter de 

svenska näringsrekommendationerna. De väljer även säsongsanpassat och svenska grönsaker samt 

ekologiskt när det finns tillgängligt. Den 21 februari 2016 hade organisationen 9659 följare på sitt 

Instagram-konto vid namn “linasmatkasse”. 
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2. Tidigare forskning och teori 
I detta kapitel sker en redogörelse för vad tidigare undersökningar kommit fram till ifråga om det 

aktuella problemområdet. Det förklaras även varför den tidigare forskningen haft relevans för 

studien och hur den använts. I teoriavsnittet presenteras sedan vilka forskare och teorier som har 

legat som grund för analysen, tillsammans med en beskrivning om hur det tillämpats. 

2.1 Tidigare forskning

Den tidigare forskningen som använts som stöd för denna studie behandlar hur B2B-företag bör 

använda sociala medier för att stärka sitt varumärke, samt hur filter inom sociala medier används 

och hur vi påverkas av dessa. Den tidigare forskningen har, tillsammans med teorierna (se 2.2) 

fungerat som redskap för att tolka analysen.

2.1.1 Sociala medier som en marknadsföringsplattform för företag

Sociala medier är en relativt ny marknadsföringsplattform med en rad olika 

kommunikationskanaler. Något som är utmärkande för just denna plattform är makten som ges till 

konsumenterna i och med att en stor del av kommunikationen numera ligger hos dem. Detta ger 

företag som skall marknadsföra sig en ny roll och en svårighet uppstår i hur de skall anpassa sitt 

varumärke efter de nya kanalerna (Eriksson och Gustafsson, 2012).

En studie som undersökt detta är skriven av Eriksson och Gustafsson (2012). De har haft som syfte 

att ge svar på hur ett B2B-företag bör arbeta med marknadsföring i sociala medier för att stärka sitt 

varumärke samt hur valet av kanaler påverkar varumärkesvärdet. B2B är ett begrepp som används 

genomgående i studien och är en förkortning för Business-to-business, en marknadsstrategi som 

inbegriper omsättning av varor eller tjänster mellan företag. Metoden som använts i studien är 

kvalitativa intervjuer med delvis caseföretaget Elanders, ett B2B-företag som önskade att börja 

använda marknadsföring via sociala medier. Den andra gruppen som intervjuats är branschkunniga 

med kunskaper inom marknadsföring, sociala medier och varumärken. Studien undersöker hur 

B2B-företag kan ta hjälp av sociala medier för att stärka sitt varumärke, samt vilka fällor som 

företag bör akta sig för vid användandet av denna typ av marknadsföring. 

Erikssons och Gustafssons studie (2012) har gett råd om vilka kanaler som anses lämpliga att 
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använda samt hur B2B-företag bör gå tillväga för att upprätthålla kanalerna på bästa sätt. Studien 

visar även på relevansen att företaget i ett tidigt stadium tänker ut en tydlig strategi som stämmer 

överens med dess mål och marknadsföring samt vikten av att ge någon det huvudsakliga ansvaret 

för kanalerna. Ett B2B-företag bör även införskaffa kunskap om sökmotoroptimering, tänkbar 

konkurrens och ha en tydlig bild av kundernas användande av sociala medier. 

Studien av Eriksson och Gustafsson (2012) ger användbar information som till viss del kom att 

ligga till grund för denna studie. Sociala medier är centralt i deras uppsats såväl som denna, 

dessutom användes samma metod - kvalitativa intervjuer. Skillnaderna är här att deras studie enbart 

utgår från ett sändarperspektiv, medan denna uppsats utgått från ett mottagarperspektiv. Trots detta 

har resultaten som framkommit genom Eriksson och Gustafssons studie kunnat användas som stöd 

för resonemangen i analysdelen.

2.1.2 Hur teknologi och sociala medier formar dess användare 

Selfies, bloggar och att dokumentera sitt liv har blivit viktiga aspekter för hur vi som individer 

förstår oss själva. Jill Walker Rettberg (2014) har analyserat detta och menar att dessa är tre 

sammanlänkade metoder för självrepresentation; visuell, skriven och kvantitativ. Walker Rettberg 

utforskar ämnen så som Instagram-filter och hur de formar användarna. 

Filter har blivit en viktigt del av visuell populärkultur. Instagram var en av de första apparna att 

verkligen göra filter populära, nu är de överallt och tillåter oss att göra våra foton ljusare, mjukare 

eller mer retro än i verkligheten. Detta är något som Walker Rettberg (2014) lyfter fram i studien 

och menar vidare att filter inte bara används på bilder innan de publiceras på Instagram. Filter har 

blivit en mycket viktigare och mycket mer generellt koncept i dagens kultur där filter används i 

epost och nyhetsflöden. Alla definitioner och exempel på filter definierar ordet som ett substantiv 

eller ett verb och säger tydligt att ordets innebörd berör borttagningen av oönskat innehåll eller 

orenheter. Instagram-filter tar på sätt och vis bort data, till exempel genom att göra en färgbild till 

en svartvit bild, men oftast är den upplevda effekten att någonting tillförs i bilden, en förstärkning 

av färgerna, tillägg av ramar eller genom att sudda vissa delar av bilden. Ett kaffefilter gör något 

liknande, tekniskt sett så stoppar det kaffepulvret från att komma med i kaffekannan, och det tillför 

smak till vattnet genom att föra vattnet genom kaffepulvret. Filter på sociala medier fungerar på 

liknande sätt, för det mesta tar vi de för givet och märker inte ens att de är där. 
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Teknologiska filter tillåter oss att uttrycka oss själva på särskilda sätt men inte på andra. Vi kan 

applicera särskilda filter på en bild och publicera den på Instagram, men inte på andra sidor. Till 

exempel använder Reddit upp- och ner-röster för att filtrera ut inlägg och kommentarer som inte är 

populära hos sina användare. Sociala medier kanske inte är ett filter som tar bort orenheter, istället 

formar och smaksätter det människor på samma sätt som kaffebönor smaksätter vattnet som rinner 

genom dem. 

Walker Rettbergs (2014) bok om hur teknologi och sociala medier formar oss är intressant i denna 

studie då den på ett ovanligt sätt behandlar frågor om hur vi påverkas och styrs av sociala medier. 

Studien har haft en viktig funktion i analysen för att få en djupare förståelse för hur mottagare 

fungerar och tänker kring Instagram. Den har bland annat använts för att försöka skapa förståelse 

för varför intervjudeltagarna haft särskilda åsikter kring vissa av de analyserade Instagram-inläggen.

Med tanke på att Walker Rettberg undersöker och diskuterar fenomen som handlar om bilder och 

Instagram, har detta varit användbart som ett komplement till övriga teorier i analyskapitlet. 
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2.2 Teori 

För att ge en tydlig beskrivning av forskningen inom det aktuella problemområdet har ett antal 

teorier och paraplybegrepp valts ut. I avsnittet presenteras teorier inom marknadsföring, 

kommunikation och semiotik som bidragit till att besvara frågeställningarna samt skapa förståelse 

för ämnet generellt. 

2.2.1 Marknadsföring och dess effekt på organisationers varumärkesvärde

Ett populärt marknadsföringsämne som lyfts fram de senaste åren är konceptet om varumärkesvärde

(brand equity) och det viktiga värdet som varumärken bidrar med till organisationer. 

Varumärkesvärde kan definieras som de marknadsföringseffekter som skapas av ett varumärke. Det 

innebär bland annat att det bidrar till att skapa ett annat resultat när en produkt eller tjänst 

marknadsförs, jämfört med om samma produkt eller tjänst inte hade varit av det varumärket. Det 

beror på det tillförda värdet som en produkt får när varumärket marknadsförs. När en organisation 

har ett starkt varumärkesvärde tillkommer många fördelar, bland annat kommer kunderna köpa mer.

De kommer rekommendera varumärket till andra, bli mer lojala och risken minskar att de byter till 

ett annat varumärke (Keller 2009:140).

För att förstå rollen av de olika typerna av marknadskommunikation för varumärkesbyggande 

behövs en fullständig och enhetlig modell av varumärkesvärde. En sådan modell är den som kallas 

för det kundbaserade varumärkesvärdet, eller CBBE (Consumer-based brand equity). Modellen 

utvecklades av Kevin Lane Keller, professor inom marknadsföring på Dartmouth college. Principen

bakom CBBE-modellen är simpel: för att bygga ett starkt varumärke måste man forma kunderna till

att tänka och känna på ett visst sätt om produkten. Varumärkesvärdet är baserat på kunskaperna om 

varumärket som skapats i kundernas tankar med hjälp av marknadsföring. Ett varumärkes makt 

ligger med andra ord i tankarna hos deras kunder (Keller 2009:142f). Modellen utgår från kundens 

perspektiv och grundar sig i att varumärkets makt ligger i vad kunderna har lärt sig, känt, sett och 

hört om ett varumärke, som ett resultat av deras upplevelser över tid. För att bygga ett starkt 

varmärke och maximera dess värde måste marknadsförare försäkra sig om att kunderna har rätt 

slags upplevelser av deras produkter och tjänster så att de önskade tankarna, känslorna, bilderna och

åsikterna blir länkade till varumärket (Keller 2010:60ff).

I denna studie har vi med stöd av denna teori tittat på vilka varumärkeseffekter som använts för att 

se i vilken grad organisationerna uppnått varumärkesvärde. Med utgångspunkt i modellen gick det 
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även att analysera om organisationerna försöker skapa varumärkesvärde på det sätt som Keller 

beskriver som optimalt. Exempelvis kunde vi under analysen avgöra om ett inlägg väckte tankar 

eller känslor, vilket kan tyda på att organisationerna arbetar med varumärkesvärde.

Enligt Keller (2013:107f) finns det fyra steg som en organisation måste följa för att bygga ett starkt 

varumärkesvärde. Dessa fyra steg skapar tillsammans det Keller kallar för varumärkesstegen, där 

vardera steg bygger på att steget innan uppfyllts för att kunna gå vidare. Dessa innefattar följande:

1. Försäkra igenkänning hos kunderna och en association av varumärket till en särskild 

produkttyp, produktfördel eller behov i kundernas tankar.

2. Etablera det totala varumärkets innebörd i tankarna hos kunderna genom att strategiskt länka

ihop en mängd materiella och icke materiella varumärkesassociationer.

3. Framkalla rätt slags kundrespons till varumärket.

4. Omvandla responsen för att skapa varumärkesresonans och en intensiv, lojal relation mellan 

kunderna och varumärket.

För att lättare uppnå de fyra stegen kan de brytas ner till fyra frågor som kunder frågar om 

varumärken. Dessa är:

1. Vem är du? (Varumärkesidentitet)

2. Vad är du? (Varumärkesinnebörd)

3. Vad tänker eller känner jag om dig? (Varumärkesrespons)

4. Vilken relation vill jag ha med dig? (Varumärkesrelationer)

Stegens ordning är enligt Keller (2013:107) viktig då han menar att det är omöjligt att uppnå en 

relation med kunden utan att först etablera respons, innebörd och identitet. För att skapa strukturen 

för hur ett varumärke bäst byggs upp har Keller dessutom skapat resonanspyramiden. Den består av 

sex byggstenar där varumärkesvärde endast kan uppnås när toppen av pyramiden blivit nådd. Den 

första och nedersta byggstenen är varumärkeskännedom (brand salience) och är sammankopplad 

med varumärkesidentiteten som är den lägsta nivån på varumärkesstegen. Varumärkeskännedom 

handlar om kundernas förmåga att känna igen eller komma ihåg ett varumärke under olika 

omständigheter (Keller 2013:107f; Keller 2009:143).

8



Andra nivån i pyramiden innefattar varumärkesprestation och varumärkesprofil. 

Varumärkesprestation handlar om vad kunderna har för upplevelser av ett märke, vad de hör om ett 

märke från andra och vad organisationen kan berätta för kunderna om varumärket (Keller 

2013:111). Varumärkesprofil har att göra med kundernas åsikter och preferenser för ett varumärke, 

vilket tydligt går att se genom kunders olika associationer och minnen till varumärken. Starka, 

gynnsamma och unika varumärkesassociationer är viktiga för att utmärka sig och kan bidra till ett 

starkt varumärkesvärde som leder till förstärkt lojalitet, bättre kommunikation och bättre effektivitet

(Keller 2009:143; Keller 2013:113).

Nästa nivå består av varumärkesomdöme och varumärkeskänslor. Varumärkesomdöme är kundernas

personliga åsikt och utvärdering av varumärket, det kunder formar genom att kombinera 

varumärkesprestationer och associationer till varumärkesprofilen. Det som kunderna bedömer mest 

är ett varumärkes kvalitet, trovärdighet, överväganden och överlägsenhet. Med varumärkeskänslor 

menas de känslomässiga reaktionerna och responsen som kunder har till ett varumärke. Detta kan 

bland annat påverkas av marknadsföring och genom att påverka kundernas känslor om sig själva 

eller andra (Keller 2013:117f).

Sista och högsta nivån i pyramiden är varumärkesresonans. Denna nivå fokuserar på den ultimata 

relationen och möjligheten till identifikation som kunden har till varumärket. När resonans uppstår 

mellan ett varumärke och dess kund är deras relation så pass nära att kunden känner sig 

sammankopplad med varumärket. Exempel på märken som uppnått hög resonans är Harley-

Davidson och Apple. Keller menar att det bara är när ett varumärke uppnått varumärkesresonans 

som riktigt varumärkesvärde och dess fördelar kan uppnås (Keller 2013:120).

CBBE-modellen är i denna studie relevant då den i hög grad tar upp just organisationers och 

varumärkens kommunikation och marknadsföring mot sina kunder. Instagram är en interaktiv och 

personlig kanal att kommunicera med sina kunder genom, och skapar samtidigt kännedom och 

positiva associationer för varumärket. Eftersom modellen utgår från kundens perspektiv är det 

väldigt användbart att just använda sig av ett mottagarperspektiv som i denna studie. Denna modell 

har varit användbar i analysarbetet då den gett underliggande kunskaper om hur organisationer kan 

tänka för att övertyga sin kunder.
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2.2.2 Push- och pullstrategi

Ett annat centralt begrepp i uppsatsen är Kotler, Armstrong och Parments (2011) push- och 

pullstrategi. De menar att dessa är två strategier som finns för att kommunicera med hjälp av 

marknadsföring. Strategierna skiljer sig åt i hur och vilka verktyg de använder för att väcka 

efterfrågan för sina produkter. De utesluter inte varandra utan kan kombineras i olika utsträckning 

(Kotler, Armstrong och Parment 2011:390f).

Pushstrategin innebär att man “trycker” ut produkten eller tjänsten genom distributionskanalen ut 

till konsumenten. Producenten riktar då alla marknadsföringsaktiviteter mot de aktörer som finns i 

deras distributionskedja. Dessa i sin tur marknadsför produkten eller tjänsten ut mot slutkunden. 

Personlig försäljning är det främsta sättet som används för att nå ut till slutkunden (Kotler, 

Armstrong och Parment 2011:390f).

Pullstrategin fungerar motsatt mot pushstrategin då den direkt riktar marknadsaktiviteterna mot 

slutkunden. I de fall då en pullstrategi fungerar effektivt kommer konsumenten att efterfråga 

produkterna hos återförsäljarna som i sin tur efterfrågar den hos producenten av produkten. 

Annonsering och massreklam är vanliga användningsområden av strategin, för att påverka 

konsumenten (Kotler, Armstrong och Parment, 2011:390f).

Utmaningen för marknadsförare är att koordinera kommunikations- och kanalstrategier för att 

maximera både pull- och pushstrategin. Vad gäller kanaler för distribution kan man dela in 

alternativen i två delar; direkta och interaktiva kanaler samt indirekta kanaler. Direkta och 

interaktiva kanaler innebär försäljning via personlig kontakt från organisationer till potentiella 

kunder via mejl, telefon, internet, personliga möten, och så vidare. Indirekta kanaler involverar att 

sälja till kunder via en tredje part så som distributörer, återförsäljare eller representanter (Keller 

2010:58)

Dessa strategier har i studien bidragit till att underbygga de resonemang som finns i analysavsnittet. 

Strategierna är användbara då de kan kopplas ihop med de organisationer som studien undersöker 

och på så sätt se hur dessa väljer att kommunicera med sina mottagare i ett marknadsföringssyfte. 

Fördelen är att denna teori inte är “svart eller “vit”, de två strategierna går att kombinera i olika 

utsträckning vilket gör att teorin i de flesta fall är aktuell. Även om pushstrategin främst baseras på 

personlig försäljning ut mot kund blir det allt vanligare att detta mixas med olika former av 
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kanalval, studiens kanalval Instagram är därför relevant för denna teori. 

2.2.3 Kommunikationsprocessen: från sändare till mottagare

Ytterligare en aspekt på begrepp för att förstå inlägg på Instagram är den kommunikativa 

basmodellen som i slutet av 1940-talet utformades av Shannon och Weaver (1948:2) för att förklara 

hur kommunikation går till. De beskriver att kommunikation sker när en sändare formar ett budskap

som skickas iväg genom en vald kanal och tas emot av en eller flera mottagare, förutsatt att det inte 

hindras av brus på vägen (Larsson, 2008:48). Brus definierar Fiske (1997:19f) som allt som läggs 

till i signalen mellan sändningen och mottagningen som inte avsetts av källan. Detta menar han kan 

vara allt ifrån ljudförvrängningar till förvrängningar av betydelsen som sker i 

kommunikationsprocessen och som inte var tänkt att påverka mottagningen av meddelandet. 

Shannon och Weaver (1948:2f) menar att ett meddelande kan variera i dess form, det kan vara en 

sekvens bokstäver i form av ett telegram eller ljudöverföring i form av radio eller TV-källor. Deras 

grundläggande kommunikationsmodell presenterar kommunikation som en enkel linjär process, och

anses enligt dem själva allmänt tillämpbar på hela den mänskliga kommunikationen (Fiske 

1997:17). 

Modellen kompletterades senare med begreppet kodning/avkodning (encoding/decoding) myntat av

Stuart Hall (1980:51ff) och kom att utgöra ett komplement till Shannon och Weavers basmodell. 

Halls begrepp kodning och avkodning, bygger på att alla meddelanden som sändaren skickar iväg 

kodas med mening och innebörd. Mottagaren har sedan som ansvar att avkoda meningen och 

innebörden i meddelandet. Mottagaren avkodar meddelandet utifrån sin kontext, vilket gör att en 

kod sannolikt inte avkodas likadant för alla mottagare. Därför kan sändaren aldrig vara säker på att 

mottagaren avkodar det på samma sätt som det var tänkt beträffande mening och innebörd (Hall 

1980:51ff; Hall, Evans, Nixon, 2013:45). Med utgångspunkt i Shannon och Weavers synsätt menar 

Fiske (1997:18) att sändaren kommunicerat effektivt först när mottagaren avkodat budskapet på det 

sätt som sändaren kodat det. 

Teorin har fungerat som ett stöd för att förklara hur ett budskap tas emot av mottagarna. Den har 

även bidragit till att skapa förståelse för varför vissa slags budskap i studien misstolkats av 

mottagaren och vad det kan bero på. Teorin kan användas både för sig men även tillsammans med 

andra teorier för att förstå hur kommunikation sker mellan sändare och mottagare, i detta fall 

organisationerna och intervjudeltagarna. 

11



2.2.4 Semiotik: tecken och betydelse

För att kunna analysera hur organisationer använder Instagram för att kommunicera har semiotiken 

varit ett centralt begrepp. Semiotik betyder teckenlära där tecknet är det centrala i synsättet. Inom 

det semiotiska synsättet riktas fokus främst på texten där mottagaren/läsaren har en aktiv roll och 

där betydelsen uppkommer i mötet mellan texten och läsaren som bestäms av läsarens erfarenheter, 

attityder och känslor. (Fiske, 1997:60ff)

Ferdinande de Saussure (1970:39f) beskriver semiotiken som tecknets liv inom den sociala 

samvaron, där den är en del av socialpsykologin och därmed en del i den allmänna psykologin. För 

Saussure (1970:39f) är språket socialt och gemensamt, och han definierar det på följande sätt 

“Språket är ett teckensystem, som uttrycker något och är i det avseendet jämförbart med skriften, 

dövstumalfabetet, symboliska riter, artighetsformler, militära tecken, etc., etc. “

Tecken definieras av Fiske (1997:62f) som något fysiskt som vi uppfattar med våra sinnen. Han 

definierar det även som en fysisk form förknippad med en mental föreställning där tecknet hänför 

sig till verkligheten enbart genom användarnas föreställning. Ordet kamera, som markering på ett 

papper eller ljud i luften har vissa mentala föreställningar kopplade till sig. Dessa föreställningar 

menar Fiske är ungefär detsamma för oss även om individuella skillnader kan förekomma. 

2.2.5 Roland Barthes: denotation och konnotation

Stommen i Barthes teori är Saussures teckenlära. Saussure var huvudsakligen intresserad av det 

lingvistiska systemet och sekundärt hur det systemet stod i relation till den verklighet det hänvisade 

till (Fiske 1997:117ff). För Saussure var tecknet ett fysiskt föremål med en betydelse, ett tecken 

bestående av en betecknande och en betecknad. Det betecknande är tecknets utseende som 

markeringar på ett papper eller rent ljudmässigt. Det betecknade är den mentala bilden som uppstår 

av det betecknande. (Fiske 1997:66) 

Denna ordning av beteckningar menar Fiske (1997:117) är kärnan till Barthes teori och hur han 

konstruerat två ordningar av beteckningar. Förhållandet mellan det betecknande och betecknade 

benämner Barthes som denotation. Där denotationen är tecknets första uppenbara betydelse, i en 

bild denoteras det som objektivt ses i bilden, medan konnotation är det sätt på vilket tecknet 

fungerar i beteckningen av andra ordningen. Konnotationen är samspelet som sker när tecknet 

möter användarnas uppfattning eller känslor och de värderingar som finns i kulturen. Det är här 
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betydelsen närmar sig det subjektiva. I en bild som läggs ut på Instagram utgör det denotativa det 

“objektiva” och har den avbildande funktionen. Medan konnotationen utgörs av den mänskliga 

processen där vi väljer vad som ska finnas på bilden, val av skärpa eller vilket filter som används då

den publiceras på Instagram. Denotationen är vad vi tar en bild av och konnotation är hur det 

fotograferas (Barthes 1964:116ff). Barthes konnotation och denotation har agerat som centrala 

begrepp under innehållsanalysen, samt i analysen av mottagarnas tolkning. I innehållsanalysen 

användes begreppet genomgående som ett sätt för att bryta ner bilden i mer lättolkade delar, vilket 

underlättat i analysen av inläggen. På så sätt har bildernas delar kunnat kopplas till ett större 

sammanhang vilket innebär att bilderna kunnat tillskrivas en bredare betydelse. I analysen av 

mottagarnas uppfattningar har begreppet använts för att skapa förståelse för hur mottagarna tolkar 

inläggens budskap.

2.2.6 Mytologi enligt Roland Barthes

Myter beskrivs av Barthes som ett yttrande där språket behöver särskilda förhållanden för att bli en 

myt. Myten är en form av kommunikationssystem, ett meddelande. Därför kan den inte ses som ett 

föremål, begrepp eller en idé, snarare ger den betydelse åt något, en form. Myter kan ses som en 

form av yttrade förmedlad genom en diskurs (Barthes 2007:201). För Barthes är myten ett sätt att 

tänka på, ett sätt för kulturen att begreppsliggöra något och försöka förstå det (Fiske 1997:121). En 

myt definieras inte av ett meddelandes innehåll utan snarare av hur det uttrycks. Vidare menar 

Barthes att det finns formella gränser för myten men inte substansiella. Allt kan egentligen vara en 

myt då varje föremål kan förvandlas från ett slutet stumt tillstånd till ett muntligt, öppet för 

samhällets tillämpning. Som ett exempel definierar Barthes ett träd som stumt där ett träd är ett träd.

När ordet träd uttalas är det inte längre bara ett “träd” utan ett utsmyckat träd anpassat till en viss 

konsumtion som är försett med ett socialt språkbruk (Barthes 2007:201f).

Med stöd i Roland Barthes semiotiska modell, med begreppen denotation, konnotation och myt 

undersöks vilka tecken som representeras och vilka element som varit betydande. Roland Barthes 

mytbegrepp har använts för att undersöka om myten som språkligt system kunnat ge en stomme till 

denna studie. Mytens språkliga karaktär har bidragit med förståelse kring människans tolkande. 

Som exempel kan detta begrepp inom matreklam användas för att förklara hur organisationer med 

stöd i mytologin förstärker vad som anses vara hälsosamt i dagens samhälle. Genom att bryta ner 

reklambilden med hjälp av konnotation och denotation går det dels att lyfta fram det som syns på 

bilden men även den underliggande betydelsen som utgör ett mer subjektivt tolkande. 
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3. Material och metod
För att kartlägga materialet och därmed besvara frågeställningarna användes för den här studien 

kvalitativa fokusgruppsintervjuer och semiotisk innehållsanalys av inlägg på Instagram. Här 

presenteras även vilka avgränsningar som gjorts. Kapitlet har även redogjort för ämnesval, 

forskningsmetod och datainsamlingsmetod i förhållande till de frågeställningar och syfte som 

formulerats. 

3.1 Material, avgränsningar och urval

För att kunna utföra studien har vissa avgränsningar varit nödvändiga. Nedan redogörs för vilka 

avgränsningar och urval som skett av organisationer, inlägg och intervjupersoner. Med stöd av detta 

har relevant material valts ut för denna uppsats. 

De organisationer som valts ut för undersökningen är ICAs matkasse och Linas matkasse. Urvalet 

av organisationer grundar sig på ett bekvämlighetsurval (Hartman 2004:243) då båda 

organisationerna hade tillräckligt stort material att undersöka på respektive Instagram-konto. Att 

välja två organisationer inom samma bransch och med samma koncept fyllde även en funktion då 

de med fördel kunde jämföras mot varandra för att tydligare se skillnader och likheter. 

Det sociala medium som har studeras är Instagram, då det är det medium som växer mest idag och 

som inte är studerat i samma utsträckning som Facebook (Findahl och Davidsson, 2015). Allt fler 

organisationer väljer att finnas på Instagram och detta gör det intressant att undersöka detta sociala 

medium för att skapa djupare förståelse för hur organisationer kommunicerar med sina kunder.

De metoder som använts i denna studie är fokusgruppsintervjuer och en semiotisk innehållsanalys. 

För fokusgruppsintervjuerna genomfördes intervjuer vid två olika tillfällen med totalt fyra deltagare

vid vardera tillfälle. Gruppdeltagarna valdes utifrån kön och ålder där förkunskaper om Instagram 

var ett krav. Den semiotiska innehållsanalysen genomfördes av 10 inlägg som valts ut ur ett större 

material om 100 inlägg. 

3.1.1 Urval inlägg 

Totalt 100 inlägg valdes ut, de 50 senaste inläggen från varje organisations Instagram. Kravet var att

inläggen både hade bild och text, om inte valdes de bort. Perioden för inläggen sträckte sig från 
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2016-02-12 där slutdatum varierade mellan de båda organisationerna. Linas matkasse hade fler 

inlägg vilket resulterade i att inläggen sträckte sig 16 veckor bakåt. ICAs matkasse hade färre inlägg

och därför var slutdatumet 25 veckor bakåt. 

Nilsson (2010:122) menar att det är viktigt att definiera vad som ska analysera genom att i förväg 

utforma förutbestämda analyskriterier. Ett kodschema utformades (se bilaga 3) för att lättare skapa 

sig en bild av vilka inlägg som var vanligt förekommande bland de inlägg som studerades och 

samtidigt för att se avvikelser. Fem inlägg valdes ut från vardera organisations Instagram för vidare 

analyser. Två var normalt förekommande av inläggen som studerats i avseende på innehåll, gilla-

markeringar och kommentarer, och tre var mer avvikande. Dessa tre inlägg innehöll flest likes, 

minst likes samt inlägg som var utmärkande för organisationernas Instagram-konton. En variation 

av inlägg från olika tidsperioder eftersträvades för att skapa ett material som var representativt för 

hela perioden. Dessa inlägg har använts som material i fokusgruppsintervjuerna och i den 

semiotiska innehållsanalysen av inläggen i avseende på bild och text.

3.1.2 Urval fokusgruppsintervjuer

För att skapa en grupp av intervjupersoner med stor variation har ett strategiskt urval använts. 

Denna urvalsmetod innebär att ett antal variabler av teoretisk betydelse bestäms, så som ålder, kön 

eller utbildning. När variabler bestämts väljs ett litet antal ut där värdena eller egenskaperna är lätta 

att iaktta, till exempel i register. Därefter väljs variabelvärden ut, där variablerna delas upp i flera 

olika kategorier, exempelvis kan variabeln kön delas upp i kategorierna män och kvinnor. Att 

använda sig av strategiskt urval är inte alltid det bästa alternativet om du inte lätt kan få tag på 

intervjupersoner på egen hand. Om en utomstående part tar kontakten med intervjupersoner kan det 

hända att personen i fråga försöker styra urvalet genom att välja “kunniga” eller “intressanta” 

personer. (Trost, 2010:138ff)

För att få ett strategiskt urval har därför ett bekvämlighetsurval använts för att få tag på 

intervjupersoner. Det är en praktisk metod som innebär att personer som finns tillgängliga väljs ut 

för intervjuer. Urvalet kan exempelvis ske genom annonser i tidningar eller genom att man träffar 

någon på gatan. Det som är viktigt att tänka på när bekvämlighetsurval används är att eftersträva 

variation inom den grupp som är av intresse. Det är viktigt att tänka på att inte skapa en för 

homogen eller heterogen grupp av intervjupersoner, det vill säga att alla inte är för lika eller för 

olika. (Trost, 2010:140f)
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Det är en fördel att intervjua personer i sin bekantskapskrets som man känner flyktigt. När man 

däremot har en för personlig relation tenderar stora delar av kommunikationen att vara självklara 

eller “dumma” frågor. Det är just detta som studenter och forskare vill komma åt i sin intervju, 

självklara uppfattningar och praktiker. Fördelen med att rekrytera via sitt sociala kontaktnät är att 

deltagarna känner sig tryggare och på så sätt kan samtalen lättare fungera. (Wibeck, 2010:30f)

Det rekommenderade antalet deltagare i en fokusgrupp uppgår till maximalt tio-tolv personer. 

Denna studie valde att använda 8 deltagare, uppdelade i två grupper om fyra. Detta för att få så 

många olika perspektiv som möjligt. Större grupper hade även fungerat bra i detta sammanhang då 

syftet var att fokusera på innehållet i det som sägs snarare än interaktionsprocessen, nackdelen är 

dock att risken är större att någon inte får komma till tals. Av denna anledning valdes färre deltagare

per intervju. (Wibeck, 2010:32f)

3.1.3 Urvalskriterier för fokusgruppsintervjupersoner

När urval av intervjupersoner skedde eftersträvades en så stor variation inom målgruppen som 

möjligt. Detta för att resultaten skulle kunna generaliseras över en större population. (Trost, 

2010:137) För att uppnå en stor variation av deltagare valdes ett strategiskt urval, där 

urvalskriterierna begränsades till variablerna kön och ålder, detta för att intervjupersonerna inte 

skulle bli för många. (Trost, 2010:137ff) Detta gjordes främst på grund av tidsbegränsning, men 

även av bekvämlighetsskäl, då det kan vara svårt att hitta tillräckligt många intervjupersoner som 

överensstämmer med variablerna. En nackdel med att använda få variabler är dock att variationen 

riskerar att inte bli lika bred som om fler variabler använts. 

Vad beträffar ålder på medlemmarna i fokusgrupperna så har det baserat de på personer som är 

flitigaste användare av Instagram, nämligen unga. Studier visar att personer i åldersgrupperna 16-25

år och 26-35 år är de som är flitigast användare av Instagram (Findahl och Davidsson, 2015). 

Personer i åldrarana 20-35 år har därför tillfrågats för fokusintervjuerna då de anses ha ett större 

intresse och kunskap av organisationernas tjänster. Målgruppen delades sedan in i två kategorier; 

åldern 20-27 och 28-35. Då endast åtta personer ingick i gruppintervjun, var det enklast att använda 

så få kategorier som möjligt, då det annars kan bli svårt att hitta intervjupersoner som passar in för 

varje kategori. (Trost, 2010:138f) 
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Variabeln kön delades in i kategorierna kvinnor och män, här valdes lika många intervjupersoner av 

båda könen, det vill säga fyra kvinnor och fyra män. Förutom detta var enda kravet att samtliga 

deltagare skulle vara Instagram-användare, för att de skulle ha förkunskaper i hur Instagram 

fungerar. Deltagare som använt sig av matkassetjänsten sedan tidigare var prioriterade, men det var 

inte ett krav. 

3.2 Metod

För att besvara studiens syfte och frågeställningar användes två metoder, semiotisk innehållsanalys 

och kvalitativa fokusgruppsintervjuer. Nedan presenteras metoderna och dess tillämpningsområde 

och därefter följer en metoddiskussion, där för- och nackdelar diskuteras. Där presenteras även hur 

studien förhållit sig kring bland annat representativitet och etiska överväganden. 

3.2.1 Kvalitativa fokusgruppsintervjuer

För att undersöka mottagarnas uppfattningar om Instagram har kvalitativa fokusintervjuer använts. 

Metoden utgår från att enkla, raka frågor ställs om ett visst ämne eller tema till personer inom 

målgruppen man vill undersöka. Frågorna bör vara utformade på ett sätt som leder till innehållsrika 

svar varifrån det sedan går att finna intressanta mönster, åsikter och skeenden genom att tolka datan 

med hjälp av något teoretiskt perspektiv. Intervjun går ut på att förstå hur de intervjuade tänker och 

känner, hur deras föreställningsvärld ser ut och vilka erfarenheter de har. (Trost, 2010:25, 43f)

Fokusgrupper är en form av gruppintervju som kan användas för att studera innehåll i syfte att ta 

reda på gruppmedlemmars åsikter, attityder, tankar, uppfattning, argumentation och dels för att 

studera själva interaktionen. Fokusgrupper skapar möjligheten att få inblick i hur kunskaper och 

idéer utvecklas och används i en viss kulturell kontext. (Wibeck, 2010:21-22). Genom att använda 

kvalitativa fokusgruppsintervjuer skapas en djupare förståelse kring ämnet som undersöks. Metoden

rymmer dessutom möjlighet för en dubbelriktad interaktion där deltagarna har möjlighet att ställa 

frågor till forskaren (Yin, 2013:138). Syftet med metoden har varit att uppnå en så hög grad av 

förståelse för organisationers användning av Instagram som möjligt, och kunna uttala sig om 

mottagarnas uppfattningar och tankar för att därmed få svar på studiens syfte och frågeställningar 

(Trost, 2010:32). Halkier (2010:8f) menar även att gruppinteraktion i kombination med ett 

förbestämt ämnesval öppnar upp för att kunna se mönster genom gruppens handlingar, berättelser 
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och förhandlingar. Med anledning av detta har metoden varit användbar för denna studie. 

Fokusgruppsintervjuerna var i denna studie uppbyggda i tre delar; inledning, reaktion och 

reflektion. Under inledningen presenterades studien, deltagarna presenterade sig själva och 

instruktioner för hur intervjun skulle gå till gavs. Deltagarna blev även informerade om studiens 

förhållningssätt till anonymitet. Under reaktionsdelen presenterades totalt tio inlägg, fem inlägg från

vardera Instagram-konto som ingår i studien. Ett antal frågor ställdes under denna del för att få svar 

på hur inläggen upplevdes av deltagarna. Under sista delen reflekterade deltagarna över hur 

inläggen upplevdes överlag (bra/dåliga, etc.), vilken målgrupp de tror inläggen riktas mot, samt om 

de har något tips till organisationerna. 

Förhoppningen var att kunna jämföra svaren från gruppdeltagarna med resultaten från den 

semiotiska innehållsanalysen av Instagram-inläggen. Detta för att kunna urskilja likheter och 

skillnader, och därmed få en bild över vad som fungerar eller inte fungerar på Instagram. Resultaten

användes sedan för att besvara studiens syfte och frågeställningar. 

3.2.2 Standardisering och strukturering

Intervjuerna hade en låg grad av standardisering, vilket betyder att frågorna och 

intervjusituationerna inte såg exakt likadana ut för de båda fokusgruppsintervjuerna. Det betyder att 

situationen anpassats efter varje fokusgrupp som intervjuats. Bland annat har följdfrågor ställts, 

språket anpassats och förklaringar givits efter behov. En låg grad av standardisering har skett för att 

skapa en större förståelse för hur de intervjuade tänker och agerar. Med andra ord har följdfrågor 

eller förklaringar enbart givits när de intervjuade inte förstått eller inte givit ett tillräckligt 

uttömmande svar. Samma intervjuguide har använts för båda intervjutillfällena, och sedan 

utvecklats vid behov. (Trost, 2010:39)

Intervjuerna har varit strukturerade i den mening att de handlat om ett specifikt ämne, i detta fall 

Instagram. Vad gäller svarsalternativ så var de däremot ostrukturerade, det vill säga öppna 

svarsalternativ. Öppna svarsalternativ ger mer insikt i de intervjuades tankesätt och resonemang och

därför var den ostrukturerade intervjun ett passande val för studien. (Trost, 2010:41ff)
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3.2.3 Kvalitativ innehållsanalys

Som en andra metod har en kvalitativ innehållsanalys använts. Bryman (2008:281f) beskriver 

innehållsanalysen som en metod som behandlar analys av dokument och texter. Ett systematiskt och

replikerbart sätt att kvantifiera innehåll utifrån i förväg utformade kategorier. Hsieh och Shannon 

(2005:1277) menar även att det är en flexibel metod för att analysera text och innefattar många 

analytiska tillvägagångssätt. Beroende på vad forskaren vill undersöka med sin studie finns olika 

vägar att gå inom innehållsanalysen. 

Bryman (2008:282) talar främst om innehållsanalysen som en kvantitativ metod, där syftet ofta är 

att kvantifiera en större mängd data på ett systematiskt och objektivt sätt. Då denna studie syftar till 

att skapa en djupare förståelse var en kvalitativ innehållsanalys i form av en semiotisk bildanalys att

föredra framför den kvantitativa. Enligt Graneheim och Lundman (2004:106) kan verkligheten 

tolkas på flera olika sätt och förståelsen är beroende av subjektiva tolkningar. Därför finns det ett 

antagande om att text alltid involverar flera meningar och att det alltid finns någon grad av tolkning 

när en text undersöks. Detta är det främsta problemet när man pratar om pålitlighet av resultat i en 

kvalitativ analys.

När en kvalitativ innehållsanalys ska utföras finns det två olika fokus som analysen kan ha: det 

manifesta innehållet eller det dolda innehållet. Analyser av vad som står i en text har att göra med 

innehållet och beskriver de synliga och självklara delarna, detta kallas för det påtagliga innehållet. 

Analys av vad en text handlar om relaterar istället till relationsaspekten och involverar en tolkning 

av den underliggande meningen av texten, detta kallas det dolda innehållet. Både det påtagliga och 

det dolda innehållet handlar om att tolka men det skiljer sig åt i vilket djup och hur abstrakt det är 

(Graneheim och Lundman, 2004:106). Genom att använda sig av en bildanalysen som metod 

öppnades möjligheten för att studera det dolda innehållet i de inlägg som undersökts. 

För att kunna förstå och tolka innehållet av bilderna används semiotiken som ett verktyg. Enligt 

semiotiken är bilder ett symbolsystem som baseras på etablerade symboler och konventioner och 

tillskrivs olika betydelser beroende på vem som betraktar den. Betydelsen hänger samman med 

kulturella koder såväl som sociala erfarenheter. När en bild skapas och tolkas sker det i ett 

sammanhang med ett visst perspektiv och inramning. Därför kan en bild aldrig vara en avbildning 

eller illustration av något utan dess betydelse varierar beroende på vem som tolkar den. (Fogde 

2013:179f)
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I denna studie var avsikten att studera tio inlägg, fem från respektive organisations Instagram-konto.

Genom en bildanalys går det att bryta ner olika betydelsebärande element i en text och sedan foga 

dem samman (Fogde, 2013:183), detta sker med stöd av de semiotiska verktygen (se kapitel 4) 

konnotation, denotation och myter. Genom detta kunde en uppfattning skapas om hur 

organisationerna använder inlägg på Instagram i marknadsföringssyfte. I enighet med Bryman 

(2008:296) är innehållsanalysen en flexibel metod vilket varit passande för studien då den behandlat

både ett kvalitativt och kvantitativt material. I detta fall har innehållsanalysen varit tillämpbar på 

den ostrukturerade informationen som funnits i form av intervjuer och innehållsanalytiskt material. 

3.2.4 Insamling, bearbetning och analys av data 

För att samla deltagare till fokusgruppsintervjuerna användes telefon för en första kontakt. Vi 

presenterade oss själva, studien, intervjuns upplägg och hur lång tid intervjun skulle ta. Om 

personen i fråga tackar ja till att delta bestämdes en tid och plats för intervjun (Trost, 2010:81f). 

Under själva intervjun användes ljudinspelare om de intervjuade tillät det, på det sättet behövdes 

inte anteckningar skrivas och istället kunde uppmärksamhet riktas på intervjun. Samtalen kunde då 

spelas upp igen för att vara säker på vad personerna sagt och på det sättet slippa misstolkningar. 

(Trost, 2010:74f). Efter att intervjuerna genomförts transkiberades inspelningarna från intervjuerna. 

Intervjuerna transkriberades därefter utifrån den mall som i förväg skapats. Mallen bestämde bland 

annat hur pauser, skratt och talspråk hanterades. Alla intervjuer lästes sedan igenom och materialet 

tolkades med hjälp av relevanta teoretiska verktyg. (Trost, 2010:147ff, 156)

Tio inlägg valdes ut genom kodning utifrån ett kodschema (se 3.2.5), därefter utfördes en 

bildanalys. Där studerades först bildens innehåll och betydelse, därefter studerades textens innehåll 

och disposition. Avslutningsvis studerades hur text och bild interagerade med varandra. Roland 

Barthes kapitel om bildens retorik (1964:115ff) har utgjort grunden för bildanalysen då denna ger 

bra exempel på hur analys och teori kopplas samman. Som stöd har även Fogdes (2013:181ff) 

kapitel om bildanalys använts. Där beskrivs mer konkret vilka delar som ingår i en bildanalys och 

bidragit till att lyfta fram de delar som för denna studie varit relevant att analysera. 
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3.2.5 Kodschema

För att studera innehållet på Instagram, både bild- och textmässigt, skapades ett kodschema som 

användes för båda organisationerna. Detta för att klassificera och kvantifiera det intressanta utifrån 

respektive organisation. Undersökningens kodningschema har varit viktigt för att skapa reliabilitet i 

undersökningens metod. I manualen specificeras även vilka kategorier som använts för att 

klassificera text och bild. En kodningsmanual användes för att specificera och styra kodningen av 

materialet. Inledningsvis noterades följande:

1. Hur länge inlägget varit publicerat på Instagram räknat från kodningstillfället. Tiden 

räknades som 1-7 dagar och därefter antal veckor, månader, år. 

2. Antalet gilla-markeringar för varje inlägg. Detta visar hur många som aktivt uppskattade det 

publicerade inlägget.

3. Antal kommentarer för varje inlägg, för att se hur stor respons publiceringen gett. Detta ger 

en bild av interaktionen mellan organisationen och mottagarna.

Bildens motiv och hur den framställs klassificeras på följande sätt:

1. reklam (professionellt tagen bild på produkten)

2. backstage/produkt (en bild som inte är professionellt tagen men har fokus på produkt, den 

kan även visa arbetet bakom produkten)

3. mat/råvaror (där bilden visar mat i form av råvaror eller färdiga maträtter)

4. personal/event (visar personerna bakom arbetet eller produkten, även sådant relaterat till 

event)

5. övrigt (sådant som inte passade in under de övriga kategorierna).

Bildtexterna har kodats utifrån följande klassificering:

1. uppmaning, till exempel gilla-markeringar, kommentarer eller handlingar

2. fråga till mottagarna

3. hänvisning till hemsida

4. reklamtext som innehöll försäljningsinformation

5. recept, enbart de som bestod av fullständig information

6. nyheter/information som inte var reklam

7. person/plats, texten hade fokus på en eller flera personer/platser.
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Antalet hashtags räknades, för att se hur de arbetar för att försöka öka sin spridning. De delades 

sedan in i följande kategorier:

1. egna organisationen

2. egna produkter

3. matrelaterat

4. plats/person

5. andra organisationer

6. associationer, situationsbeskrivande ord

7. persontag, en annan persons Instagram taggades. 

3.2.6 Metoddiskussion

En kvalitativ metod är passande för studien, då den ger tillgång till information och bakgrundsfakta 

och därmed kan vara ett användbart hjälpmedel för att skapa en djupare förståelse för ämnet. Då 

studien syftade till att undersöka ett bildbaserat medium lämpade sig en innehållsanalys bra, då 

metoden är anpassad för att undersöka bilder och dess betydelse. Därför har en kvalitativ 

innehållsanalys tillsammans med semiotiska verktyg varit lämplig att använda för att besvara 

studiens syfte. Bryman (2008:296f) menar dock att det med innehållsanalysen är svårt att få svar på 

varför-frågor, då metoden ofta inte är tillräckligt uttömmande. Därför har denna studie ytterligare en

metod, fokusgruppsintervjuer, som ett komplement för att kunna besvara samtliga frågeställningar. 

Intervjuerna har dels kunnat komplettera innehållsanalysen men även bidragit till att skapa ett 

perspektiv utifrån. Kvalitativa fokusgruppsintervjuer anses därför väl lämpad för studien då den 

bidrar till att skapa en djupare förståelse för ämnet än andra metoder kunnat göra. Även om det är 

en tidskrävande metod där det gäller att hitta intervjupersoner, genomföra intervjuerna och 

transkribera dem anses metoden vara fördelaktig för studien. Den ger en förståelse för hur 

målgruppen tänker och motiverar sina beteenden. 

Studien hade för avsikt att skapa en djupare förståelse för hur människor upplever och tolkar 

organisationers inlägg på Instagram. Fokusgruppmetoden ger ett upphov till tolkning och en 

förståelse för varför saker är som de är. En styrka med fokusgruppintervjuer är att de ger utrymme 

för interaktion inom gruppen och därmed kan skapa nya idéer och tankesätt som annars inte hade 

belysts. Metoden uppmuntrar även deltagarna att dela med sig av sina tankar och erfarenheter och 

jämföra dem sinsemellan. Nackdelen med detta skulle kunna vara att grupper i vissa fall censurerar 

avvikelser från gruppnormen och att deltagare hindras från att tala om vissa saker. Detta kan ske när
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det finns dominanta eller språksamma intervjudeltagare i gruppen som “tar över” samtalen, medan 

de tystlåtna och blygsamma hamnar åt sidan (Wibeck, 2010:149f; Trost, 2010:44ff). Censur och 

dominanta deltagare är två problem som forskare kan ställas inför och som har en negativ inverkan 

på intervjun och resultaten då deltagare inte vågar yttra sin synpunkt. Vi som intervjuat har därför 

haft en viktig funktion att lyfta allas åsikter utan att leda samtalen i en viss riktning.

Validitet handlar om att man undersökt det som var avsett att undersökas. Det betyder att studien i 

det här fallet endast har undersökt hur organisationerna kommunicerat genom Instagram, samt hur 

mottagarna uppfattat budskapen. För att uppnå hög validitet har studien i varje stadie utgått från 

syftet och frågeställningarna. Detta har inneburit att intervjuerna varit utformade på ett väl 

genomtänkt sätt som gjort det möjligt att få svar på frågeställningarna och att bildanalysen 

undersökt de inlägg som varit relevanta för studien. Det har även inneburit att under intervjuerna se 

till att få så tydliga svar som möjligt, både med tydliga frågor men även genom att be 

intervjudeltagarna förtydliga vida eller otydliga termer och ord. På så sätt minskas risken för 

missförstånd, både från de intervjuade och forskarens sida. Detta ökar möjligheterna att besvara 

studiens frågeställningar. (Trost, 2010:133)

Reliabilitet betyder att studien ska vara utförd på en sådant sätt att den ska kunna visa samma 

resultat vid en ny mätning. Det betyder bland annat att intervjufrågorna och intervjusituationen ska 

vara likadan för alla som intervjuas. Studien försökte till viss del möta detta genom att ha en 

intervjuguide som var utformad på ett likadant sätt för båda fokusgruppsintervjuerna. 

Intervjuguiden kom dock att anpassas en aning beroende på intervjuperson. I kvalitativa studier är 

reliabilitet inte av högsta prioritet då förändringar är något som är intressant, målsättningen är inte 

att få samma resultat varje gång utan att se vad som förändras och utvecklas. Med avseende på de 

kvalitativa metoder som använts i denna studie är det svårt att uppnå hög reliabilitet, då de båda 

involverar en viss grad av subjektiva åsikter. Det är till exempel möjligt att gruppintervjuerna i 

denna studie producerat andra resultat än om en annan grupp med andra gruppmedlemmar använts. 

(Trost 2010:131f)

Med representativitet menas det att en viss procent eller andel av de som ingår i urvalet ska utgöra 

lika stor andel av populationen (Trost, 2010:137f). En nackdel med representativitet är dock att ett 

stort antal “vanliga” människor lätt blir utvalda medan få “ovanliga” blir med. I kvalitativa studier 

brukar man därför hellre försöka uppnå en så stor variation möjligt. Denna studie strävade inte efter 
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att uppnå representativitet i statistisk mening utan fokuserade främst på att ha en stor variation av 

olika intervjupersoner. Med avseende på inläggen som använt i fokusgruppsintervjuerna och 

bildanalysen försökte inlägg väljas ut från hela perioden som undersöktes. Detta för att skapa ett så 

brett material som möjligt för att uppnå hög representativitet. 

Innan studien påbörjades var det viktigt att göra vissa etiska överväganden. Då studien är kvalitativ 

innebär det att det är få intervjupersoner som ger mycket information. Med anledning av det har det 

varit viktigt att informanterna inte kunnat identifieras eller lida någon skada av studien. Som stöd 

har Vetenskapsrådets (u.å., 5ff) grundläggande individskyddskrav använts där vi vid 

intervjutillfällena har försökt vara så ärliga och öppna som möjligt kring studien. Vi förklarade vad 

syftet var med intervjuerna/undersökningen, att resultatet ska behandlas konfidentiellt, att det är 

frivilligt att delta och han/hon kan avbryta när som helst, vem han/hon kan kontakta om han/hon 

undrar något, hur resultaten ska publiceras/användas. Samtliga intervjupersoner har med 

anledningen av detta istället för sitt namn valts att kallas för respondent följt av en siffra. Under 

intervjuerna användes ljudinspelning, för att vi skulle kunna fokusera fullt ut på varje intervju. 

Innan intervjuerna frågade vi därför samtliga intervjudeltagare om de var bekväma med att bli 

inspelade, och var förberedda på att anteckna om någon av deltagarna sa nej (Trost 2010:75f). 

Av etiska skäl har även citat med talspråk omarbetas till något som mer liknar skrivspråk. Trost 

(2010:156f) menar att många skulle känna sig obekväma med att bli ordagrant citerade i talspråk, 

och att det därför vore oetiskt av den som intervjuat att göra så. Privatpersoner som står utskrivna i 

någon av de studerade inläggen har även suddats ut för anonymitet. Då intervjupersonerna valdes 

genom ett bekvämlighetsurval där de sedan tidigare var bekanta genomfördes ingen utförlig 

presentation av oss som genomförde intervjuerna. 
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4. Analys och resultat
I detta kapitel har insamlad data analyserats mot de teorier som redogjorts för i teoriavsnittet, även 

resultatet av analysen har presenterats här och utgjort grunden för slutdiskussionen. Analysen 

delades upp i två delar, inledningsvis presenterades den semiotiska innehållsanalysen (se 4.1) och 

därefter analysen baserad på fokusgruppsintervjuerna (se 4.2), dessa presenteras nedan. Analysen 

grundar sig på fem inlägg från vardera organisations Instagram-konto, som delats upp utifrån en 

tematisering.

4.1 Organisationernas skapande av varumärkesvärde

Utifrån den innehållsanalys som gjort har tre teman kunnat urskiljas, matinlägg, tips och råd och 

uppmaningar. Dessa har utgjort grunden för denna analysdel och en sammanfattning av vad som 

observerats inom varje tema presenteras nedan. Med hjälp av teoretiska verktyg har det varit möjligt

att analysera i vilken utsträckning organisationerna skapar varumärkesvärde. 

4.1.1 Matinlägg

Det första och mest förekommande temat bland de inlägg som analyserats hade en direkt koppling 

till mat i form av färdiga maträtter. De inlägg som kategoriserades inom temat matinlägg handlade 

om färdiga maträtter i antingen text eller bild. ICAs matkasses matinlägg såg ut på följande sätt:

25

Inlägg 1, ICAs matkasse      Inlägg 2, ICAs matkasse



Hur maträtterna presenterades varierade mellan de två organisationernas Instagram-konton. ICAs 

matkasse använde sig i högre grad av professionellt tagna bilder där maten såg ut att vara upplagd 

med en estetisk tanke. Bilderna framställde alltid maträtter men detta var sällan inläggens fokus då 

texterna enbart vid ett fåtal tillfällen beskrev maten på bilden. Istället var det som främst lyftes fram

vad som skulle komma i veckans matkasse, information om nya lanseringar eller ren reklam av 

matkassarna. Detta skulle kunna kopplas till Kellers (2013:107f) modell för varumärkesvärde, där 

ett starkt varumärke endast kan uppnås om alla fyra steg uppfyllts. Dessa fyra stegen består av 

varumärkesidentitet, varumärkesinnebörd, varumärkesrespons och varumärkesrelationer. Stegen är 

baserade på de kunskaper, tankar, åsikter och erfarenheter som skapats i mottagarnas medvetande 

med hjälp av organisationernas marknadsföring. Utifrån de matinlägg som analyserats har ICAs 

matkasse uppnått det som beskrivs som det första steget, att skapa en igenkänningsfaktor där de 

etablerat en association av varumärket i kundernas medvetande. Utifrån Kellers resonanspyramid 

(2013:107ff) kan man då säga att de uppnått varumärkeskännedom, det första och lägsta steget i 

pyramiden, samt en viss grad av varumärkesprofil då de utmärker sig från andra märken.

I ett av inläggen (se inlägg 5) från ICAs matkasse handlade texten i inlägget om att det nya året 

medför nya vanor, och att det nu är dags att ta tag i hälsan och kosten genom att köpa en matkasse. 
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Här finns en koppling till dagens ideal om den hälsosamma familjen. Detta skulle kunna förklaras 

med Barthes (2007:201f) mytologi, där en myt är ett sätt för kulturen att begreppsliggöra något och 

skapa förståelse. Idealet om den hälsosamma familjen kan alltså ses som en myt som konstruerats 

av kulturen. Det skulle kunna tolkas som att ICAs matkasse försöker förstärka myten genom att 

uttrycka att de är alternativet om du vill underlätta i vardagen. Det skulle kunna bero på att de vill få

fler att köpa deras produkt och samtidigt visa att de erbjuder en variation av matkassar som passar 

alla.

Linas matkasse valde i de inlägg som analyserats ovan att använda sig av sina följares egna 

matbilder som tillagats med ingredienser från deras matkassar. Detta kan tyda på att de försöker 

skapa en mindre distanserad relation till sina mottagare. Detta markerades genom att direkt tagga 

användarna eller genom användadet av hashtaggen #reinsta. I en av deras inlägg lyftes veckans 

mest populära maträtt fram genom att använda flera av följarnas bilder i ett kollage. I ett annat 

inlägg valde de att lyfta fram endast en följares matinlägg. Linas matkasses användning av 

matbilder uppfyller enligt Kellers modell det första och andra av de fyra stegen, det tredje steget 

uppfylls till viss del. Till att börja med så har de etablerat en stark varumärkesidentitet med 

återkommande mönster, där de exempelvis använder sig av andras matinlägg tillagade med deras 

matkassar. Under steg två, varumärkesinnebörd, så finns det en röd tråd genom inläggen där 
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mottagaren ständigt får en bild och en känsla för organisationens identitet och verksamhet. Det 

tredje steget, varumärkesrespons, är på väg att uppfyllas, där de idag försöker skapa en relation med

mottagarna genom att tagga personer i inlägg. Däremot så pratar de mer om mottagarna än med 

dem, vilket gör att de inte uppfyller steget fullt ut. För att enligt Kellers modell uppfylla steg tre 

behöver de utveckla kommunikationen med mottagarna och uppmana till respons. Om man även 

kollar på Kellers resonanspyramid (2013:107ff), skulle man kunna säga att Linas matkasse uppnått 

varumärkeskännedom, varumärkesprestation och varumärkesprofil. Det innebär att de har en hög 

igenkänningsfaktor, att de skapat positiva erfarenheter och tankar hos mottagarna och att de lyckats 

utmärka sig från andra varumärken. 

4.1.2 Tips och råd 

De inlägg som antingen i text eller bild innehöll någon form av rådgivning har kategoriserats under 

temat tips och råd. De såg ut på följande sätt:

ICAs matkasses inlägg tipsar mottagarna om att vara försiktig med kryddandet när barn ska äta, 

eftersom att barn kan vara känsliga för starka smaker och kryddor. Denna typ av inlägg har 

fortfarande en koppling till matkassen då organisationen i texten försöker visa att deras recept är 
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anpassningsbara för allas behov och smaker. Här försöker organisationen etablera vad de är; en 

familjevänlig matkasse. Detta kan kopplas till första, men särskilt andra steget i Kellers 

varumärkesstege (2013:107), varumärkesinnebörd. Detta gör de genom att försöka skapa en 

association till familjelivet med det egna varumärket. Keller (2009:142f; 2010:60ff) menar att ett 

varumärkes makt ligger i hur mottagarna uppfattar det, i detta fall kan det tolkas som att ICAs 

matkasse försöker försäkra sig om att mottagarna har rätt känslor och tankar kring varumärket 

genom inlägget. Det bidrar även under andra steget till att skapa icke materiella 

varumärkesassociationer, i form av mervärde. Dock kan detta inte anses ske fullt ut då det endast är 

i detta inlägg som det förekommer, men det visar ändå på att det är något organisationen haft i 

beaktande. 

I det inlägg som analyserats från Linas matkasse låg fokuset på hur frukt och grönsaker kan 

användas eller sparas om de börjar bli gamla. Deras tips och råd har inte särskilt stor koppling till 

deras matkasse, utan försöker snarare bidra till ett miljötänk runt matsvinn. Detta inlägg kan 

kopplas till steg två och tre i Kellers CBBE-modell, alltså innebörd och respons av varumärket. 

Linas matkasse försöker delvis etablera sig som en miljövänlig organisation genom att prata om 

matsvinn, något som är ett högst relevant ämne inom miljörörelsen. Inlägget försöker ge en 

betydelse för hur man ska tänka kring miljöfrågor och förstärker myten (Barthes 2007:201f) om att 

man är en ansvarsfull person om man tänker på matsvinn. Med tips om hur det går att ta till vara på 

mat bidrar inlägget med en definition av hur man ska tänka kring återvinning. På samma gång 

skapar de en uppmaning till respons från sina mottagare då de ger möjlighet till värderingar. Inlägg 

som innefattar dessa delar är vanligt förekommande bland deras inlägg. Denna form av inlägg 

skulle även kunna förklaras med Halls (1980:51ff) begrepp kodning/avkodning som syftar till att 

beskriva hur sändaren kodar ett budskap som mottagaren sedan ska avkoda. Eftersom alla avkodar 

utifrån sin egen kontext är det individuellt hur ett budskap avkodas. Om budskapet är tydligt är det 

fler som förstår det och har möjlighet att ge respons på det sätt som organisationen hade för avsikt. 

4.1.3 Uppmaningar 

Inläggen under tema uppmanar följarna till köp eller andra handlingar, genom antingen text eller 

bild, och såg ut på följande sätt:
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Linas matkasse uppmanar i två av sina inlägg till köp eller handlingar, dessa är i de båda inläggen 

relaterade till organisationens verksamhet. I det första inlägget uppmanas följarna via en reklambild 

att köpa ett set med bestick via organisationens hemsida. I det andra inlägget uppmanar Linas 

matkasse de som köper matkassen att märka ut sina adresser extra tydligt i höstmörkret. Detta är för

att de som levererar kassarna lätt och effektivt ska kunna få ut matkassarna i tid. 

Då Instagram är en bildbaserad kommunikationskanal är risken för brus, eller misstolkningar stor. 

(Fiske 1997:19f) Detta beror på att fokus ligger på bilden där det endast finns en kort text som 

beskrivning. I många fall lämnas därför en stor del av tolkningen till mottagarna, som alla avkodar 

budskapet på individuella sätt. Med anledning av den öppna tolkningen av inläggen kan det antas att

många av mottagarna inte uppfattar inläggen som organisationerna hade för avsikt. 

Det finns även en tydlig koppling till den marknadsstrategiska push- och pullstrategin som beskrivs 

av Kotler, Armstrong och Parment (2011:390f). I den kan man välja två olika strategier som kan 

kombineras på olika sätt beroende på organisation. I detta fall gick det att se att båda 
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organisationerna använder sig av pull-strategin i högre grad än push-strategin. När en organisation 

använder sig av pull-strategin innebär det att de riktar sina aktiviteter direkt ut mot slutkunden, i 

detta fall organisationernas mottagare på Instagram. Eftersom organisationerna som analyserats valt

att marknadsföra sig via Instagram når de sina mottagare direkt utan några mellanhänder. Instagram 

anses i detta fall vara en direkt och interaktiv kanal då den använder sig av personlig kontakt mellan

organisationerna och mottagarna. Interaktiva och direkta kanalval beskriver Kotler som en kanal väl

anpassad för pull-strategin. Push-strategin innebär att man istället “trycker” ut produkten eller 

tjänsten till mottagaren. Det görs genom att använda sig av en utomstående aktör som marknadsför 

produkten eller tjänsten mot slutkunden. Eftersom studien enbart analyserat organisationerna utifrån

Instagram gick det inte att avgöra i vilken omfattning denna strategi används.

Resultaten av innehållsanalysen visar att det utifrån Kellers CBBE-modell (2013:107f) skiljer sig 

hur många steg som de båda organisationerna uppfyller. ICAs matkasse använde i sina inlägg 

främst reklam och faktabaserat innehåll med professionellt tagna bilder. Detta tolkas som att ICAs 

matkasse främst försöker etablera vilka de är snarare än att skapa associationer och relationer till 

sina mottagare. Dock förekommer innehåll med dessa egenskaper, men de anses för få för att 

uppfylla steg två i Kellers modell om varumärkesinnebörd. Däremot utmärker de sig från andra 

varumärken till viss del vilket skulle kunna tolkas som att de uppnått en varumärkesprofil, ett steg 

från andra nivån av resonanspyramiden. ICAs matkasse kan också genom Barthes mytbegrepp 

tolkas som att de vill förstärka myten om familjen som har tid till att laga nyttig, varierad mat och 

på så sätt locka fler till att köpa matkassen.

Linas matkasse hade en större variation av inlägg, där de utöver reklam använde sig av både 

faktabaserade inlägg och sådana som interagerade med mottagarna och försökte skapa en dialog. I 

dagsläget uppfyller de därför tre av stegen i Kellers modell; identitet, innebörd och respons av 

varumärket, samt tre av stegen från resonanspyramiden; kännedom, prestation och profil. Båda 

organisationerna använder med andra ord flera av de steg som Keller beskriver i CBBE-modellen. 

Däremot så har ingen av organisationerna uppfyllt alla de fyra stegen vilket Keller beskriver som en

nödvändighet för att uppnå ett starkt varumärkesvärde. Genom att använda Bathes mytbegrepp kan 

Linas matkasse sägas dra nytta av myten om miljövänlighet, där de uppmanar mottagarna att tänka 

på miljön samtidigt som de etablerar sig själva som miljövänliga. 

Båda organisationerna använder sig av en pull-strategi i sin marknadsföring på Instagram. ICAs 
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matkasse använder sig i högre grad av marknadsföring i form av reklam och annonsering på sin 

Instagram. Linas matkasse använder sig även av reklam och annonsering men de gör det med en 

större variation, där de bland annat har veckans tips som en återkommande inläggsform. Med 

Instagram når organisationerna ut direkt till sina potentiella såväl nuvarande mottagare vilket tyder 

på att de använder sig av pull-strategin. Dock innebär det bildbaserade mediet en stor del av 

tolkningen lämnas till mottagaren, vilket kan leda till missförstånd. Därför är det viktigt med bilder 

som tydligt förmedlar buskapet.

4.2 Mottagarnas tolkning

Materialet i detta avsnitt är hämtat från den information som ansamlats från de två 

fokusgruppsintervjerna. Då Instagram är beroende av tydliga bilder för att mottagaren ska läsa hela 

inlägget presenteras först fokusgruppsdeltagarnas kommentarer för enbart bild, därefter i 

kombination bild och text. Antaganden och åsikter i analysen är respondentens egna om inget annat 

anges. De inlägg och tematiseringar som presenterades i avsnitt 4.1 är detsamma som redovisas 

nedan. Genom att belysa mottagarnas åsikter och tankar kan det dels bidra till att bevara studiens 

frågeställningar men även skapa kunskap om mottagarnas användning av Instagram.

4.2.1 Matinlägg

Inlägg 1, ICAs matkasse

Överlag så tyckte respondenterna att maten på bilden såg god ut och att bilden såg fin ut men något 

arrangerad. I övrigt så låg fokus på ätpinnarna som man dels inte tyckte passade in i bilden, andra 

tyckte att de gav en modern känsla. De flesta var överens om att texten och bilden passade bra ihop,

då texten beskrev maten på bilden. Några tyckte att taggningen av Anita Schulman inte gav någon 

effekt då porslinet hade ett litet fokus. Detta uttrycktes bland annat på följande sätt: “[...] ser inte att 

det är ett vackert porslin utan bara något vitt” (Respondent 2, 2016).

Inlägg 2, ICAs matkasse

Majoriteten av respondenterna tyckte inte att maten på bilden såg god ut, några hade ätit den 

tidigare och ansåg att den var godare än den såg ut. De flesta ansåg trots detta att bilden var fin och 

färggrann. Flera nämnde att budskapet i texten inte passade med bilden. Det hade antingen varit mer

intressant att ha mer information om maträtten eller en annan bild som bättre passar till texten, till 

exempel en bild på matkassen. Flera tyckte ändå att idén med en glutenfri matkasse var bra, men att 
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inlägget var dåligt utfört då bilden inte passade med texten.

Under inlägg ett och två ovan upplevde mottagaren att bilderna och texterna talade två olika språk, 

det fanns ingen tydlig koppling mellan dem. Enligt Stuart Hall (1980:51ff) avkodar vi alla budskap 

olika vilket medför att sändaren inte kan vara garanterad att ett budskap mottas som det var tänkt. 

Mottagarnas kommentarer tyder på att sättet som meddelandet är utformat på kan leda till flera 

olika tolkningar, vilket skulle kunna utgöra ett hinder för att kommunicera effektivt (Fiske 

1997:18). 

Inlägg 4, ICAs matkasse 

Det var delade uppfattningar om maten på bilden såg god ut, genom att enbart titta på den var flera 

skeptiska och tyckte den såg torr ut. Övriga tyckte maten såg god ut, där några av dessa hade 

smakat den tidigare och av den anledningen tyckte den var god. Övriga kommentarer var att det såg 

ut att inte vara en fullständig och mättande maträtt. Genom att läsa texten tyckte de maten lät god 

men många förstod fortfarande inte kopplingen till veckans tema, “Jag tänker inte på paprikor när 

jag tänker på fransk mat.” (Respondent 6, 2016). Trots det tyckte de flesta att texten kompletterade 

bilden bra och var informativ.

Inlägg 5, ICAs matkasse

Det fanns många skilda åsikter om denna bild, vissa tyckte den såg väldigt god ut och var nyfikna 

på vad det var. Andra tyckte inte det såg gott ut, soppan såg bubblig ut och de upplevde att det såg 

ut som något annat än soppa. Någon tyckte även att brödet såg bränt ut och att bilden såg färglös ut. 

Vissa tyckte att bilden blev bättre när de läste texten och förstod vad det var. Andra tyckte att texten 

och bilden inte passade ihop och ville ha mer information om maten på bilden där en respondent 

uttryckte “När jag ser en bild på mat så förväntar jag mig att den ska handla åtminstone lite om 

mat.” (Respondent 8, 2016).

Inlägg 6, Linas matkasse

De flesta tyckte att det var för många bilder och att antalet kunde minskas, flera olika filter gjorde 

det även rörigt. Det var skilda åsikter om maten såg god ut, vissa tyckte inte om musslor, andra 

tyckte det såg oapptitligt ut med så många bilder med musslor. De flesta tyckte att det hade varit 

bättre med färre bilder även om de förstår syftet med dom när det fått en förklaring i texten. Vissa 

menade att om man vill lyfta fram populära rätter kunde en bild valts att lägga fokus på, en 
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respondent uttryckte “[...] att det gjorde den sämre, man blir inte sugen på rätten med alla dom där 

bilderna.” (Respondent 3, 2016).

Att samtliga respondenter tyckte att det var för många bilder i kollaget kan bero på hur vi formats 

av olika filter på internet. Walker Rettberg (2014) anser att filter “färgar” oss till att tycka om en 

viss typ av material, bland annat genom sidor som filtrerar material för oss genom att ta fram de 

populäraste inläggen. På så sätt lär vi oss att tycka om det slags materialet framför annat material. 

Det skulle alltså kunna vara så att vi helt enkelt inte är vana med att se så många bilder med olika 

filter på en gång och att vi därför omedelbart skapar en känsla av att vi inte gillar dem.

Inlägg 7, Linas matkasse

Flera tyckte bilden såg tråkig ut där maten inte såg varken god eller mättande ut, “[...] det är ingen 

huvudrätt, det är en förrätt.” (Respondent 6, 2016). De tyckte det var mer fokus på bakgrunden där 

vissa uppmärksammade elefanterna och svensk tenn i bilden. Texten upplevdes av många som 

tråkig och lång med upplevdes ändå passa ihop med bilden. Ett fåtal tyckte att det som fanns på 

bilden inte riktigt framgick, och att den därför var missvisande. 

De kommentarer respondenterna gav på inläggen föll inom den nivå som av Barthes (Fiske 

1997:117) beskrivs som den konnotativa. Han beskriver det som en process där tecknet möter 

användarnas känslor, uppfattningar och värderingar. I detta fall utgör tecknet både bilden men även 

texten i inläggen och där användarna i detta fall är repsondenterna i fokusgruppsintervjuerna. I de 

inlägg som analyserats inom temat matbilder förekom konnotation frekvent, där respondenterna 

kommenterade utifrån sin egna tankar och erfarenheter. Detta förekom väldigt tydligt i de fall där 

respondenterna sedan tidigare använt sig av matkassekonceptet eller ätit maten på bilden. Där 

enbart bilden visades uttryckte de att maten var god med hjälp av sina erfarenheter även fast de 

tyckte att maten inte såg god ut på bilden. Utifrån sina erfarenhet tillskrev de maträtterna positiva 

associationer. Som ett exempel uttryckte de sig bland annat på följande sätt “Den har vi ätit! Var 

väldigt god, riktigt lyckad! Den var godare än den ser ut på bilden.” (Respondent 1, 2016). 

Resultatet visade att de flesta inläggen på mat från ICAs matkasse framställdes på ett sätt som fick 

den att se god ut. I vissa fall tyckte man maten såg god ut, främst med anledning av erfarenhet då de

smakat maten tidigare. Bild och text upplevdes vid ett flertal tillfällen sakna en tydlig koppling till 

varandra, Hall (1980) och Fiske (1997) menar att budskap kan mottas på flera sätt, men i detta fall 
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leder det till misstolkningar. Linas matkasse däremot upplevdes som tråkiga i ett inlägg och i ett 

annat för rörigt. I båda fallen upplevde respondenterna att budskapet framgick men att bilderna inte 

var så bra. Detta skulle kunna bero på att Linas matkasse själva inte tagit någon av bilderna utan 

istället lånat de från andra Instagram-konton. Om de hade tagit egna bilder hade de kanske använt 

några som var mer passande för syftet.

4.2.2 Tips och råd

Inlägg 3, ICAs matkasse

Många upplevde att bilden handlade om bakning och vissa tyckte att bilden var tråkig och borde 

tagits ur en annan vinkel för försöka skapa mer liv i bilden. När respondenterna läste texten ansåg 

de flesta att det var en missvisande bild som ledde till misstolkningar, där de ansåg att bilden inte 

passade. De flesta tyckte dessutom att bilden och texten inte hängde ihop och att bilden var 

missvisande då den inte tydligt handlade om kryddor. Vissa tyckte att inlägget överlag var konstigt 

och inte passade ihop. Det uttrycktes bland annat på följande sätt: “När man kollar på bilden förstår 

man inte att det ska handla om kryddor, vad har kryddor med bilden att göra?” (Respondent 8, 

2016). Andra tyckte att innehållet var bra men att bilden skulle bytas ut till något mer passande. 

Några förstod inte heller varför det skulle vara nödvändigt att prata om kryddor, de ansåg att 

recepten borde vara anpassade så att alla kan äta det. Detta skulle kunna förklaras med Barthes 

(2007:201f) mytologiteori där matkassarna kan påstås vara en form av myt. En färdig matkasse kan 

ses som en enkel väg där du inte behöver tänka eller lägga ner speciellt mycket energi på att laga 

god mat. Detta inlägg där det nu beskrivs hur du kan behöva variera din kryddning av maten går på 

så vis emot den myt som finns i dess sammanhang. Inläggets budskap är en motsägelse av myten 

vilket skulle kunna förklara varför dess innehåll skapat förvirring hos respondenterna. 

Inlägg 10, Linas matkasse

Alla trodde bilden handlade om smoothies eller veckans tips med recept. De flesta tyckte bilden var 

fin men någon tyckte att den saknade färg. Man noterade även att den var tagen uppifrån. När texten

visades, överraskade innehållet på ett positivt sätt där de flesta tyckte att den var bra kopplad till 

bilden. I båda inläggen förekom flera olika tolkningar av budskapen, något som kan förklaras med 

vad Hall (1980:54) kallar brus. Brus förekommer när ett meddelande är kodat med en mening, som 

sedan avkodas av mottagaren på ett annat sätt än det var avsett. När respondenterna enbart fick se 

bilderna fanns det många skilda meningar om vad budskapet var. Det blev något tydligare vad 

inläggen handlade om när de läste texterna, men det fanns fortfarande en viss oklarhet kring 
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inläggen.

Eftersom bildernas budskap ansågs vara otydliga uppstod det en hög grad av konnotation där 

vardera respondent tolkade bilderna utifrån sina egna tankar och erfarenheter. Det uppstod även viss

denotation, något som Barthes (Fiske 1997:117ff) beskriver som den uppenbara betydelsen som 

objektivt går att se i en bild. Bland fokusgruppsintervjuerna har denotation inte varit vanligt 

förekommande, utan det är främst konnotation som kommit till uttryck. Under inlägg 3 förekom en 

högre grad av denotation när bilden diskuterades och där kommentarer kring hur bilden tagits 

framkom. Bland annat kommenterade några att bilden var tagen i profil och där en respondent 

kommenterade “,[...] man ser inte barnets ögon [...]” (Respondent 1, 2016). Därefter diskuterades 

det hur man kunde ha gjort bilden bättre.

Jag hade nog tagit en annan bild tror jag. Jag hade hellre haft ett barn med choklad

runt munnen eller nåt. Det hade varit mer tilltalande än någon som står och slickar 

ur en skål. (Respondent 6, 2016) 

Sammanfattningsvis råder det skillnad hur de två olika inläggen från vardera organisation uppfattats

av respondenterna. ICAs inlägg ansågs missvisande av flera där bild och text inte passade ihop. 

Även budskapet förvirrade några, vilket kan bero på att matkassarna ses som en myt där användaren

inte ska behöva tänka kring sådant som inhandling av mat och kryddning. Linas matkasse fick mer 

positiv respons där deras tips och råd upplevdes som mer relevant och användbart. Inläggens 

buskap var dock inte helt tydliga när endast bilden visades, vilket medförde en viss grad av 

förvirring. Detta menar Hall är en typ av brus vilket innebär att sändarna (organisationerna) inte 

kodat budskapet på ett sätt som gör att alla mottagare tydligt kan förstå det.

4.2.3 Uppmaningar/ Inlägg under temat uppmaningar

Inlägg 9, Linas matkasse

Mycket fokus riktades mot det som låg bredvid besticken, där det var delade meningar om vad det 

var. Flera tyckte bilden såg tråkig ut och att de inte skulle läsa texten utan bara skrolla förbi. 

Dessutom upplevde de att det var svårt att förstå budskapet och att det kändes som att enbart de som

använde sig av Linas matkasse skulle förstå inlägget, “Det kanske man fattar om man är med i deras

kasse, att det har något poängsystem av något slag." (Respondent 2, 2016). De flesta uppfattade det 
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som att besticken var någon form av bonusgåva eller liknande.

Många tyckte att texten var tråkig och dessutom gjorde det svårare att förstå bilden. Det var även de

som tyckte att bilden och texten talade två olika språk och att de tillsammans inte gav någon effekt. 

Några störde sig även på den tekniska termen 18/10 stål då det inte fanns en förklaring för vad det 

stod för. “Texten är ju informativ, men det är kanske lite överdrivet med 18/10 [...] det är lite för 

tekniskt.” (Respondent 8, 2016) kommenterade en av respondenterna angående stålet.

Inlägg 8 Linas matkasse

Bilden skapade en del frågetecken där samtliga hade svårt att förstå bildens budskap. Många tyckte 

textens typsitt var svårläst och färgerna tråkiga, där de upplevde det var svårt att förstå budskapet 

om du inte är med i Linas matkasse. Överlag tyckte många att texten förstärkte bilden och att de nu 

förstod budskapet. Bilden gjorde att man ville läsa vidare menade vissa där en respondent sa “Nu 

kan jag tycka att bilden är smart för nu väcker bilden ett litet frågetecken och att man läser texten, 

en smart bild tycker jag.” (Respondent 1, 2016). Några tyckte ändå att den tråkiga bilden gjorde att 

de inte skulle läsa vidare, “Det var ju ett bra budskap men inte en bild man stannar till vid för att 

läsa texten.” (Respondent 6, 2016).

Båda inläggen inom temat fick kommentarer av vissa att de inte skulle läsa hela inlägget utan bara 

skrolla förbi bilden för att det var tråkigt. Det skulle kunna kopplas till Rettberg Walkers (2014) 

forskning kring filter. Möjligvis är det så att dessa inlägg inte är av den populära sorten och därmed 

har vi lärt oss att de inte är intressanta. Detta skulle kunna vara en förklaring till att dessa inlägg 

ansågs vara tråkiga och bara skulle ha skrollats förbi om de funnits i respondenternas Instagram-

flöden. 

Inom samtliga inlägg som behandlats under detta tema ansåg respondenterna att budskapen med 

inläggen var otydliga och i vissa fall kommenterades det att man kanske hade förstått bättre om man

köpte matkassen. Eriksson och Gustafsson (2012) har funnit att det som organisation är viktigt att 

ha en tydlig bild av mottagarnas användande av sociala medier. Kommentarerna som 

respondenterna gett inom temat skulle därför kunna tolkas som att Linas matkasse i detta fall inte är

tillräckligt medvetna om vilka deras mottagare är. 
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Resultaten är att det fanns en generell uppfattning om att båda inläggen under temat var svåra att 

uppfatta och förstå. Det fanns även de som uttryckte att inläggen var tråkiga och att bilden 

framförallt inte lockade till vidare läsning. I annat fall så var det inläggen i kombinationen text och 

bild som skapade förvirring vilket fick respondenterna att inte intressera sig för inlägget. Dessa 

problem skulle kunna bero på att Linas matkasse inte har en fullständig uppfattning om vilka 

mottagarna av Instagram-inläggen är. Det skulle även kunna bero på alla filter som används för att 

sortera material på internet, vilket gjort att respondenterna skapat sig en preferens för en viss typ av 

inlägg som är populära på internet.

4.3 Summering och jämförelse av analys

ICAs matkasse använder sig främst av faktabaserat och reklambaserat innehåll med professionellt 

tagna bilder. Linas matkasse använder en större variation av inlägg där de inte bara använder sig av 

reklambaserade inlägg utan även faktabaserade inlägg och sådana som försöker skapa en dialog 

med mottagarna. Utifrån inläggen kan man tolka det som att Linas matkasse försöker skapa ett 

mervärde med hjälp av inlägg så som tips och råd. Även respondenterna upplevde att det fanns en 

större variation av inlägg och något mer än enbart reklam. Det kan därför tolkas som att även de 

ansåg att Linas matkasse lyckats med att skapa ett mervärde. Med stöd i Barthes mytologibegrepp 

kan det även förklaras hur Linas matkasse förstärker myten om att det är bra att vara miljövänlig 

och hur de i sammanhanget etablerar sig själva.

ICAs matkasse använde sig inte i så hög grad av inlägg som skapar ett mervärde. I det fall där det 

förekom handlade inlägget om smaksättning och kryddning där det upplevdes som att de försökte 

skapa associationer och en varumärkesidentitet med en anpassningsbar matkasse. Detta krockar 

dock med den myt som byggts upp hos mottagarna kring matkassar, vilket skapade en förvirring 

och ledde till att budskapet inte riktigt nådde fram. I ett annat fall använder de myten som ett sätt att

lyfta fram deras matkasse som det självklara alternativet i en hektisk vardag. 

Utifrån det material som studerats på organisationernas Instagram, tolkas det som att båda använder

sig av pull-strategin i sin marknadsföring, snarare än en push-strategi. Det innebär att de når sina 

mottagare direkt utan några mellanhänder då de använder en direkt och interaktiv kanal där 

organisationerna får möjlighet till personlig kontakt med mottagarna. Båda organisationerna 

använde Instagram främst för att lyfta fram varumärkets identitet och varumärkets innebörd. Det 
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tredje steget i CBBE-modellen, varumärkesrespons, präglade framförallt Linas matkasse. Även om 

det förekom interaktivitet vid enstaka tillfälle hos ICAs matkasse var det främst Linas matkasse som

genom inlägg med uppmaningar och åsikter försökte interagera med sina mottagare frekvent. Inlägg

med någon form av respons upplevdes i de flesta fallen av respondenterna som lyckade. 

Utifrån innehållsanalysen framkom att ingen av organisationerna idag jobbar fullt ut med det tredje 

steget i CBBE-modellen och det fjärde som syftar till relationer till kunderna uppnås ännu inte hos 

någon av dem. Även utifrån resonanspyramiden uppnådde ingen av organisationerna resonans, 

vilket innebär att varken ICAs matkasse eller Linas matkasse uppnådde varumärkesvärde. I 

innehållsanalysen framkom att bilder skapar en stor öppenhet för egna tolkningar vilket kan 

resultera i missförstånd. Detta kunde genom mottagarnas synpunkter styrkas då det upplevde att 

bild och text i flera av organisationernas inlägg inte passade ihop och förmedlade olika budskap. 

Under temat uppmaningar upplevdes båda Linas matkasses inlägg som tråkiga och att de uttryckte 

att de förmodligen bara skulle skrolla förbi dem. Organisationerna verkar därför inte ha en riktigt 

klar uppfattning om vilka deras mottagare på Instagram i dagsläget är. 
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5. Slutdiskussion
Syftet med studien har varit att bidra med kunskaper om hur ICAs matkasse och Linas matkasse 

använder sig av Instagram för att stärka den externa kommunikationen. De frågeställningar som 

satts upp syftade till att ta reda på hur organisationer gör för att utmärka sig på Instagram, hur 

mottagarna uppfattar organisationernas inlägg och vilka teman som finns i inläggen. Med detta som 

utgångspunkt förs i detta kapitel en diskussion kring analysen och resultaten vi redogjort för i 

föregående kapitel. 

I analysen av de studerade inläggen har tre teman kunnat urskiljas. Dessa har varit matinlägg, tips 

och råd samt uppmaningar. ICAs matkasse hade dock inga inlägg som kunde kategoriseras som 

uppmaningar. Det tema som innefattade flest inlägg var matinlägg, dessa har vi valt att definiera 

som inlägg med fokus på mat och färdiga maträtter i text och bild. Temat tips och råd innehåller 

inlägg som ger mottagarna tips om något. Inlägg som kategoriserats inom temat uppmaningar 

försöker att i antingen bild eller text få mottagaren att aktivt göra något, till exempel köpa en 

produkt. Det har noterats att majoriteten av de studerade inläggen är matinlägg, vilket inte är 

konstigt med tanke på att mat är centralt i båda organisationernas verksamheter. Det skulle dock 

kunna vara en fördel för organisationerna att bredda sig och utforska vilka andra typer av inlägg 

som kan användas.

Linas matkasse utmärker sig genom att ha en stor variation av inlägg som som inte enbart är direkt 

kopplade till produkten, ett återkommande tema är “veckans tips”. Organisationen skapar också en 

interaktion med mottagarna som inte förekommer i ICAs matkasses inlägg. Genom ett varierat 

innehåll och inlägg där de kommunicerar direkt med mottagarna skapar Linas matkasse ett 

mervärde där de inte enbart lägger fokus på matkassarna utan även andra delar som har en koppling 

till produkten och verksamheten. Hur de kommunicerar med mottagarna syns även tydligt i 

texterna, då de ofta talar till sina kunder direkt. ICAs matkasse förhåller sig mer distanserat till sina 

mottagare både i bild och text, där vi upplever att de försöker skapa en professionell känsla. Detta 

skulle kunna förklaras med att ICAs matkasse har en koppling till matjätten ICA och av den 

anledningen inte kan förhålla sig lika personligt till mottagarna på sitt Instagram-konto. Linas 

matkasse kan inte i lika hög grad kopplas till andra verksamheter vilket kan ses som en förklaring 

till att de förhåller sig mer personligt i sina inlägg. 
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Många inlägg från båda organisationerna lämnar stor möjlighet till öppna tolkningar vilket i sin tur 

gett upphov till en del misstolkningar. Under temat matbilder reagerade respondenterna positivt på 

de matbilder som hade vackra bilder, tydliga budskap och en tydligt koppling mellan bild och text. 

De inlägg där bild och text inte hängde ihop på ett tydligt sätt fick mest negativ kritik. De inlägg 

som föll inom temat tips och råd skapade viss förvirring bland respondenterna, och det handlade 

ofta om att det saknades en koppling mellan inläggen och produkten. I andra fall förstod inte 

respondenterna hur de skulle tolka budskapen i inläggen. Inlägget från Linas matkasse fick dock 

generellt positiva kommentarer även om det till en början förvirrade några. Däremot så hade själva 

innehållet en positiv effekt då det ansågs ge användbara råd. Inlägget kan inte sägas vara reklam 

men kan ändå tolkas som att det gynnar organisationen, då mottagarna uppfattar att det är bra att 

vara miljövänlig. Eftersom organisationen här etablerar att de värnar om miljön blir den 

underförstådda meningen att Linas matkasse är ett bra val om man vill ta ansvar för miljön. Genom 

denna form av inlägg anser vi att det går att skapa positiva associationer till varumärket utan att 

direkt använda reklaminlägg kopplade till produkten. 

Inlägg som handlade om uppmaningar skapade viss förvirring, där det upplevdes riktade mot de 

som redan är kunder hos Linas matkasse. Även om det är positivt att de talar till sina kunder, kan 

det resultera i att de utesluter de som idag inte är kunder men ändå skulle vara intresserade av deras 

Instagram. Med bilderna i fokus skapar Instagram många tolkningsmöjligheter för mottagarna, 

vilket leder till en ökad risk för misstolkning. Detta skulle kunna vara ett särskilt viktigt problem 

när det kommer till just marknadsföring, då man i de flesta fallen vill att budskapet ska vara så klart 

och tydligt som möjligt. Det är nödvändigt för båda organisationerna att få en mer enhetligt budskap

som löper genom både text och bild, för att i den utsträckning det är möjligt minimera risken för 

misstolkningar och för att skapa en mer effektiv kommunikation.

I dagsläget anser vi att ICAs matkasse behöver arbeta med hur de ska uppnå en mer personlig 

prägel på sitt Instagram-konto, för att skapa ett starkt varumärkesvärde. Organisationen upplevs inte

ha en fullständig uppfattning om vilka deras mottagare är, där vi observerat att det förekommer en 

del missuppfattningar från mottagarnas sida kring vissa av deras inlägg, detta gäller även Linas 

matkasse. För att uppnå ett starkt varumärkesvärde på Instagram gäller det att vara lyhörd för vad 

mottagarna efterfrågar och förstå dem. Därför anser vi att båda organisationerna i högre grad måste 

skapa sig kännedom om vilka deras mottagare är. En förklaring till organisationernas agerande 

skulle kunna vara att de idag främst riktar sig till de som köper matkassarna, vilket i så fall skulle 
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betyda att det var ett medvetet val att utesluta de som inte redan är kunder. Däremot tolkar vi att 

kanalerna används som marknadsföring, vilket ger intrycket av att de skulle vilja nå personer som 

inte redan köper matkassarna.

Slutsatserna är att organisationer som använder Instagram för att stärka sitt varumärke bör använda 

bilder av hög kvalitet som tydligt förmedlar budskapet och där inläggen i någon grad består av en 

variation. Enformiga inlägg upplevs i längden som tråkiga, organisationer bör därför sträva efter en 

variation av inlägg för att behålla mottagarnas uppmärksamhet. Det är viktigt att vara medveten om 

vilka mottagarna är, och vad de har för preferenser. Detta kan göras genom regelbundna 

kundundersökningar med målgruppen organisationen vill nå. Utifrån studien har vi funnit att 

interaktionen med mottagarna är viktig för att skapa ett starkt varumärke och vi anser därför att 

även detta är något som alla organisationer bör arbeta med. 

5.1 Förslag till vidare forskning

Om vi hade haft möjligheten att göra denna studie igen hade det varit intressant att utforska ämnet 

ur både ett sändar- och mottagarperspektiv för att få insikt i hur båda sidor agerar och resonerar 

kring användandet av Instagram. I en större studie hade det även gått att utöka med fler 

organisationer för att få en mer generell bild av hur organisationer använder Instagram. Att göra en 

kvantitativ studie hade varit en intressent metod att använda sig av för att kunna skapa en mer 

generell bild av ämnet och hade dessutom möjliggjort att undersöka ett större material. En 

kvantitativ studie skulle däremot inte kunna uppnå samma grad av förståelse som en kvalitativ 

studie, så därför skulle denna studie kunna fungera som ett komplement för en sådan studie. Denna 

studie är baserad på organisationer inom livsmedelsbranschen, men det vore även intressant att 

undersöka organisationer inom andra områden som använder sig av Instagram. Det finns en rad 

vägar att gå med vidare forskning, sociala medier är ett intressant såväl som växande område där 

nya medier ständigt utvecklas. Introducering av nya medier, speciellt i en uppstart kan vara 

intressanta att studera för att se hur de upplevs av sändare och mottagare. Detta skulle sedan kunna 

följas upp vid ett senare tillfälle för se hur uppfattningen om mediet förändrats. 
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Bilaga 1 Analysmaterial
Inlägg 1, ICAs matkasse 
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Inlägg 2, ICAs matkasse 
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Inlägg 3, ICAs matkasse 
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Inlägg 4, ICAs matkasse 
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Inlägg 5, ICAs matkasse 
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Inlägg 6, Linas matkasse 
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Inlägg 7, Linas matkasse 
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Inlägg 8, Linas matkasse 
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Inlägg 9, Linas matkasse 
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Inlägg 10, Linas matkasse 
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Bilaga 2 Intervjuguide

Inledning:

• Informering om studien: 

• Presentera oss, forskarna.

• presentera studien/syftet, vad handlar studien om?

• informera om vad som kommer frågas generellt.

• informera om anonymitet. 

• Informera om hur studien kommer att användas när den är färdig.

• Instruktioner för hur intervjun kommer gå till.

• Fråga om ljudinspelning är okej.

• Några frågor innan vi börjar?

• Inledande frågor:

• Presentera sig själva

• Har du besökt någon av sidorna tidigare?

• Vilka Instagram-konton följer ni kopplade till mat? 

• Varför?

• Vad vill du ha ut av ett mat-konto?

(Visa bilderna i ordning)

Här visas bilder från Instagram-kontona, en i taget, för deltagarna (enbart bilden)

• Vad känner ni när ni ser den här bilden?

• Varför?

Nu visas hela inlägget för deltagarna

• Hur ändras din uppfattning av inlägget när du läser texten?

• Vad tycker ni om inlägget i helhet, bilden tillsammans med texten?

Avslutande frågor:

• Vad tror ni att företagen vill förmedla med sina Instagram-konton? Vad vill de sprida för 

budskap?

• Vilka målgrupper tror ni de riktar sig mot på Instagram?
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• Vad tror ni det finns för för- och nackdelar med att använda Instagram som organisation?

• Vad tycker ni att Linas matkasse gjorde bra med de inlägg ni just sett?

• Vad tycker ni ICAs matkasse gjorde bra med de inlägg ni just sett?

• Vad tycker ni att Linas matkasse kan förbättra?

• Vad tycker ni att ICAs matkasse kan förbättra?

• Om ni fick ge ett råd/uppmaning till organisationerna ni nu sett inlägg från, vad skulle ni då 

säga?

• Om ni nu inte redan följer dessa konton, kommer ni efter idag börja följa dom? 

• Varför/varför inte?
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Bilaga 3 Kodschema

Inlägg 1-25 ICAs matkasse 
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Inlägg 26-50 ICAs matkasse 
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Inlägg 1-25 Linas matkasse 
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Inlägg 26-50 Linas matkasse 
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