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Abstrakt 
Titel: Mer inspiration än information – en kvalitativ studie kring bilder på Instagram 

Författare: Josefine Mårtensson, Bojana Milovanovic & Wannisa Andersson  

Handledare: Dan Halvarsson  

Exmaninator: Stefan Lagrosen  

Kurs: 2FE17E 

Nivå: Kandidatuppsats  

Bakgrund: Traditionell marknadskommunikation anses ha gått från att vara en 

envägskommunikation från företag till konsumenter, till en tvåvägskommunikation där 

konsumenter kan interagera med företag. Visuell kommunikation är ett verktyg inom 

markndskommunikation, där ett fokus kan ligga på värdeskapande. Det stora 

användandet av sociala medier har lett till att företag bör anpassa deras 

marknadskommunikation som kommunikationsstrategi till värdeskapande innehåll. 

 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka vad mottagarna anser är ett värdeskapande 

innehåll i ett företags visuella kommunikation på Instagram. 

 

Metod: I denna studie har en kvalitativ fallstudie applicerats, där fem semi-

strukturerade intervjuer har utförts. Studien grundar sig i en deduktiv ansats med inslag 

av induktiv ansats. 

 

Slutsats: Mottagarna anser att ett värdefullt innehåll från företag på Instagram ska bestå 

av varierande bilder med nytänkande innehåll, och som reflekterar företagets 

personlighet. Den största del av bilder som publiceras av inredningsföretag ska inspirera 

mottagarna och det genom att företag placerar deras inredningsprodukter i en miljö. 

De bildelement som tycks påverka hur en bild uppfattas är färg, ljussättning samt om 

produkten är placerad i en inredningsmiljö. Dessa delar påverkar sedan om det leder till 

att mottagarna skapar en tolkning av en bild samt om en emotion skapas. Bildelementen 

kan ses som delar i en bilds helhet, och om en del fattas kan det påverka hur bilden 

uppfattas. 

 

 Nyckelord: Marknadskommunikation, Visuell kommunikation, 

Innehållsmarknadsföring, Tolkning av bilder, Emotion, Instagram. 
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Abstract 
Titel: Inspiration rather than information - a qualitative study of images on Instagram 

Authors: Josefine Mårtensson, Bojana Milovanovic & Wannisa Andersson 

Supervisor: Dan Halvarsson 

Examiner: Stefan Lagrosen 

Course: 2FE17E 

Level: Bachelor Thesis 

Bakground: Traditional marketing communications has gone from a one-way 

communication from organizations to consumers, to a two-way communication where 

the consumers can interact with organizations. Within marketing communication an 

visual marketing can be used as a tool to create value-adding content. The large 

consumption of social networks is a reason why organizations need to adapt their 

strategy regarding marketing communication towards value-adding for the consumers.  

 

Purpose: The purpose of this study is to investigate what the reciever believes is value-

adding content in a company’s visual communication on Instagram.  

 

Method: In this study a qualitative case-study have been applied, where five semi-

structured interviews have been conducted. The study is based on a deductive approach, 

with elements of inductive approach. 

 

Conclusion: The recievers thinks that value-added content from companies on 

Instagram should contain a diversity of images with content that is new thinking, and 

that reflects the company’s personality. The biggest part of images that is published by 

interior-companies should inspire the recievers, this by posting pictures where the 

company have placed their interior-products in an environment. The element areas that 

seem to influence how a image is recieved are through colours, lightning and the 

placement of interior-products in an environment. These parts affect how the 

respondents interpretate the picture and if an emotion is created. The element areas can 

be seen as parts of a wholeness in an picture, and if one part is missing it can influence 

how the picture is percieved. 

 

Keywords: Marketing communication, Visual communication, Content marketing, image 

interpretation, Emotion, Instagram. 
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1.0	  INLEDNING	  	  

Här presenteras en inledande bakgrund till det valda ämnet i syfte till att skapa en 

förståelse kring problematiken som utformas i problemdiskussionen. 

Problematiseringen av det valda ämnet leder därefter till uppsatsens syfte och 

frågeställningar. 

 
1.1	  Bakgrund	  

Människan anses enligt Blythe (2006) vara en varelse som ständigt kommunicerar med 

varandra, och genom tiderna har det uppstått kommunikation mellan människor i form 

av talspråk, texter, morsekod samt även genom ansiktet för att uttrycka känslor. Det kan 

då anses att kommunikation inte är ett främmande fenomen för människan. Med 

kommunikation betyder det att ett budskap medvetet delas mellan två eller flera parter, 

vilket sker genom symboler. Det krävs då att de involverade i kommunikationen bör 

vara överens om vilken betydelse symbolen innehar (ibid). Traditionell kommunikation 

mellan företag och konsumenter, även kallat marknadskommunikation, sker på ett 

delvis annorlunda sätt där företag förmedlar ett budskap med hjälp av ett meddelande 

till en potentiell konsument (Dahlén & Lange, 2009). Detta budskap kan bland annat 

innehålla information om varumärket, då som en varumärkesbyggande åtgärd, samt om 

deras produkter eller deras tjänster, och då som en säljåtgärd (ibid). Blythe (2000) 

menar att marknadskommunikation är i ständig förändring i kontext med att 

omgivningen förändras genom bland annat kulturella förändringar, utveckling av nya 

teorier kring marknadskommunikation samt ny teknik. I samband med den teknologiska 

förändringen kan det även ses en utveckling i hur enkelt och snabb information kan 

spridas globalt (Hartley & Pickton, 1999). Det kan anses att marknadskommunikation 

har lämnat den traditionella en-vägs kommunikationen och gått mot en två-vägs 

kommunikation, där konsumenter kan interagera med företag samt med andra 

konsumenter (Gambetti & Schultz, 2014). Enligt Barregren och Tegborg (2013) har 

denna interaktionsmöjligheten medfört en maktförskjutning, där makten har gått från 

företag till konsumenter. Företag bör därför ha konsumenten i åtanke vid utförandet av 

sin marknadskommunikation, samt utforma ett budskap som resulterar i att 

konsumenten aktivt väljer att engagera sig och känner ett värde i kommunikationen från 

ett företag, vilket även benämns som innehållsmarknadsföring (ibid). 
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Enligt en studie gjord av Olle Findahl (2014) kallad ”Svenskar och Internet”, visar 

resultaten på att 90 % av den svenska befolkningen, i åldrarna 12 till 45 år, använder 

Internet dagligen. Med utvecklingen inom teknologin kan det även ses att möjligheten 

för att vara uppkopplad på Internet har ökat, och det genom smarta mobiler. Studien 

”Svenskar och Internet” visar på att 73 % av den svenska befolkningen använder 

Internet på deras smarta mobiler och de vanligaste aktiviteter som utförs där är att vara 

inne på någon typ av social media (ibid). Varumärken har därför möjlighet att 

kommunicera information med deras konsumenter dagligen genom sociala medier, då 

människor ständigt är uppkopplade till sitt sociala nätverk (Barregren & Tegborg, 

2013). Sociala medier kan bland annat vara Twitter, Facebook och Instagram, och där 

dessa plattformar låter människan interagera med varandra. Detta kan leda till att 

konsumenter kan influera i ett företags rykte, genom att förmedla deras positiva eller 

negativa erfarenheter av företaget (ibid). Tiago och Veríssimo (2014) menar på att 

sociala medier skapar en enkel interaktion mellan människor och påstår att människan 

lever i en virtuell värld. Bergström (2015) menar även att människan lever i en digital 

värld. Enkelheten med att interagera med varandra kan sägas ha lett till att det sker en 

stor mängd av informationsutbyte (Sundin, 2012). Wortselius (2014) menar på att det är 

svårt att fånga människans uppmärksamhet då deras “[...] blixtsnabba tumme [...]” 

bläddrar förbi all typ av innehåll i sitt flöde på de sociala medierna “[...]likt ett 

expresståg[...]”. Utifrån ett varumärkes perspektiv kan det därför anses vara viktigt att 

utforma ett budskap på ett sådant vis att den väcker uppmärksamhet hos mottagaren 

(Dahlén & Lange, 2009). 

 

En plattform som anses ha växt snabbt i popularitet är Instagram (Hallén, u.å.) som har 

ett fokus på bilder. De anser sig själva inneha en möjlighet för företag att skapa en 

visuell berättelse (Instagram Brand, 2015). Bergström (2015) menar på att 83 % av alla 

typer av information tas in genom ögonen, och Hultén, Broweus och Van Dijk (2011) 

påstår att fyra av fem beslut som tas dagligen baseras på synintrycken. Därmed kan 

bilder ses som ett kommunikativt verktyg för att väcka uppmärksamhet hos mottagaren 

(Scroeder, 2004). Bilder kan då anses ha en stor påverkan på människan och kan därför 

tänkas vara ett starkt medel i ett företags marknadskommunikation. En grundlig studie i 

vad som väcker uppmärksamhet hos, samt vilket innehåll som intresserar, mottagaren 

anses vara nödvändig för att företag ska kunna förmedla ett önskat budskap 
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innehållande en önskad bildtolkning från deras konsumenter (Bergström 2011; 

Gambetti & Schultz, 2014). 

 

1.2	  Problemdiskussion	  	  

Det har skett en maktförskjutning menar Rowley (2004), vilket makten gällande 

marknadskommunikationen har gått från företag till konsumenter. Det kan bero på att 

den traditionella marknadskommunikationen ansågs vara en envägskommunikation där 

företag förmedlar ett budskap till deras konsumenter. Däremot kan det antas att 

utvecklingen inom teknologin har gjort att marknadskommunikation har utvecklat till 

att bli en tvåvägskommunikation där konsumenten har en inverkan i företagets 

kommunikation (Gambetti & Schultz, 2015). Fokus för företag bör därmed vara inriktad 

på att tilltala konsumenterna, och det genom att undersöka konsumentens 

behovsmönster (Pulizzi & Barrett, 2008 i Forouzandeh, Soltanoanah & Sheikhahmadi, 

2014). Forouzandeh, Soltanoanah och Sheikhahmadi (2014) påstår att 

marknadskommunikation som genererar i värdeskapande för konsumenterna leder till 

ett förtroende för företaget. Värdeskapande innehåll bör utföras på ett sådant sätt att 

företagets kommunikation indikerar till att innehållet känns relevant, användbart eller 

underhållande för konsumenter (Jefferson & Tantan, 2013; Harad, 2013). Detta fokus 

kring värdeskapande i marknadskommunikationen kan kallas för 

innehållsmarknadsföring och grundas i konsumentens villkor och behov (Barregren & 

Tegborg, 2013). För att företag ska kunna veta vad som skapar värde för konsumenterna 

krävs det att det genomförs ingående studier kring vad som väcker uppmärksamhet samt 

vad som intresserar deras konsumenter. Resultaten i dessa studier kommer att kunna 

generera som en mall i deras utveckling av budskap för företagets 

marknadskommunikation (Bergström 2011; Gambetti & Schultz, 2014). Barregren och 

Tegborg (2013) nämner att värdeskapande innehåll handlar om att utforma innehållet på 

ett sådant vis att det attraherar potentiella konsumenter, att innehållet som publiceras 

ska visa en tydlig koppling till företaget samt att konsumenterna ska känna att innehållet 

är värdefullt. 

 

Findahls (2014) studie visar på att 90 % av den svenska befolkningen använder Internet, 

varva 73 % av dessa är uppkopplade på deras smarta mobiler till någon form av social 

media, som bland annat är Facebook, Twitter och Instagram. Barregren och Tegborg 

(2013) menar att Internet har gett möjligheten för konsumenter att interagera med 
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företag och andra konsumenter i att förmedla deras åsikter gällande ett företag och dess 

produkter. Instagram som fenomen anses vara relativt nytt och har gjort ett stor 

genomslag med ökad popularitet bland privatpersoner (Hallén, u.å.). Det kan då anses 

vara förståeligt att även företag följer denna trend. Instagram är en plattform med fokus 

på bilder och anser sig själva inneha en möjlighet för företag att skapa en visuell 

berättelse. Generationen anses enligt Tiago och Veríssimo (2014) leva i en virtuell 

värld. Bergström (2015) hävdar även att generationen lever i en digital värld och 

Wortselius (2014) påstår att företag bör anpassa sin strategi till sociala medier, då det 

syftar på att det kan vara svårt att fånga konsumenternas uppmärksamhet. Detta beror på 

att konsumenterna ständigt blir utsatta för bilder, vilket kan leda till att det finns en viss 

transparens för bilder. Största delen av de intryck som en människa utsätts för sker 

genom synen, vilket gör det till synen tar en framträdande roll bland sinnena (Lester, 

2006; Oakland, 1999). Bilden anses därför vara en viktig aspekt för att väcka 

uppmärksamhet bland den massiva bildexponering som konsumenter utsättas för 

(Bergström, 2015).  

 

Det kan anses att det finns flertal studier kring huruvida företagen kan utveckla deras 

marknadskommunikation på ett sådant vis att konsumenten känner värde och att det 

senare genererar i en djupare relation mellan företaget och konsumenten. Däremot 

menar Rowley (2004) på att det saknas information kring huruvida interaktion kan ha en 

betydande mening inom den digitala marknadsplatsen. Hultén, Broweus och Van Dijk 

(2011)  menar även på att generation Z, vilket består av människor födda från 1998 tills 

idag, har utvecklats till att bli mer sofistikerade och är konsumenter som har en högre 

standard gällande marknadskommunikation. Sociala medier, specifikt Instagram, kan 

anses vara ett fenomen som hastigt utvecklas och förändras. Detta indikerar Ahlquist, 

Jensen och Wikström Nilsson (2013) på är ett viktigt fenomen inom forskningen som 

kan generera i nya upptäckelser samt nya möjligheter. Denna studie ämnar därmed 

undersöka konsumenternas uppfattning gällande bildkommunikation och fokuserar på 

fenomenet Instagram då det tycks sakna studier om sociala medier som behandlar ämnet 

bildkonsumtion. 
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1.3	  Syfte	  

Syftet med studien är att undersöka vad mottagaren anser är ett värdeskapande innehåll i 

ett företags visuella kommunikation på Instagram. 

 

1.4	  Frågeställningar	  

• Vilket innehåll i en bild ska företag fokusera på för att nå ut till önskade kunder? 

• Vilka element påverkar att en bild uppfattas som tilltalande för mottagaren? 

1.5	  Disposition	  

 
Kapitel 2 – Teoretisk Referensram 

I detta kapitel presenteras de teoretiska infallsvinklar som denna studie innefattar. 

Teorier om marknadskommunikation, innehållsmarknadsföring, visuell kommunikation 

samt tolkning av bilder är i fokus med tillhörande teorier kring bildtolkningens tre steg 

samt emotion.  

 

Kapitel 3 – Metod 

Kapitlet presenterar de metodval som gjorts i studien, vilket grundar sig i en kvalitativ 

forskningsstrategi samt vilka metoder som har genomförts. 

 

Kapitel 4 – Empiri 

Intressanta aspekter kommer i detta kapitel lyftas fram utifrån de semi-strukturerade 

intervjuerna. Resultatet presenteras på ett berättande sätt där relevant information för 

studien presenteras.  

 

Kapitel 5 - Analys 

I detta kapitel kommer teori samt empiri att ställas samman och analyseras i syfte till att 

besvara studiens frågeställningar. 

 

Kapitel 6 - Slutsats 

I denna del kommer slutsatser att utvinnas från analysen, med ändamål att besvara 

studiens syfte. 

 

Kapitel 7 – Forskningsbidrag 
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Kapitlet presenterar studiens teoretiska samt praktiska bidrag.  

 

Kapitel 8 - Rekommendationer  

Rekommendationer till fortsatt forskning kring ämnet kommer i detta kapitel att 

presenteras. 
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2.0	  TEORETISK	  REFERENSRAM	  

I detta kapitel presenteras de teorier som ligger till grund för studiens teoretiska 

referensram. Det presenteras två övergripande teorier, marknadskommunikation samt 

tolkning av bilder med två vardera underkategorier. Inom marknadskommunikation 

finns två tillhörande teorier som ligger till grund för hur företag bör utforma ett 

tilltalande budskap i sin marknadskommunikation; visuell kommunikation samt 

innehållsmarknadsföring. Inom tolkning av bilder finns två tillhörande teorier som 

ligger till grund för, samt påverkar, hur människan tolkar bilder; bildtolkningens tre 

steg samt emotion. 

 

2.1	  Marknadskommunikation	  

Kommunikation kan ske på flera olika sätt, där den mest använda modellen är då 

sändare och en mottagare har de centrala rollerna. Genom en kanal eller ett medium 

förmedlar sändaren ett meddelande till mottagaren, som sedan tolkas av mottagaren 

(Hadenius, Weibull & Wadbring, 2011; Kapferer, 2004). Ett villkor för att meddelandet 

ska kunna överföras är att sändaren och mottagaren har en gemensam kod.  Med det 

menas att både sändaren och mottagaren förstår och behärskar samma typ av symboler 

eller har ett gemensamt språk (Hadenius et al, 2011; Hultén, Broweus & Van Dijk, 

2011; Dahlqvist & Linde, 2009). Termer så som sändare, meddelande och mottagare 

används även inom kommunikation för ett företag eller ett varumärke (Kapferer, 2004). 

Denna typ av kommunikation kan förklaras vara marknadskommunikation, där 

skillnaden är att sändaren gestaltas av ett varumärke, och mottagaren av en potentiell 

konsument (Dahlén & Lange, 2009).  

 

Rosengren och Sjödin (2011, s. 46) förklarar marknadskommunikation som planerad 

kommunikation från ett identifierbart företag i syfte att få “[...] mottagaren att idag eller 

i framtiden handla på ett sätt som stödjer företagets affär”. En förutsättning för att ett 

varumärke ska lyckas med sin marknadskommunikation är att det meddelande som ett 

varumärke kommunicerar till konsumenten innehåller ett budskap som tilltalar den 

tänkta målgruppen (Dahlén & Lange, 2009).  

 

Ett sätt att fånga konsumentens kortvariga uppmärksamhet är att använda kreativa 

inslag i marknadskommunikationen, även kallat reklam (ibid). Dahlén och Lange 
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(2009) menar på att i en kreativ reklamutformning är syftet att erhålla en reaktion hos 

konsumenten, vilket skapar en effektiv reklam. Det kan göras genom tre olika steg: 

uppmärksamma, bearbeta och övertyga. Det första steget handlar om att skapa 

uppmärksamhet hos konsumenten. När detta steg har uppnåtts är tanken att reklamen 

ska bearbetas av konsumenten, på det vis att innehållet i reklamen ska kännas så pass 

intressant att det är något som den vill ta del av. De kreativa inslagen hjälper 

konsumenten att förstå reklamens budskap, och om det har utformats på ett effektivt sätt 

ska reklamens budskap till sist övertyga konsumenten (ibid), en kreativ reklam ska 

kännas originell och värdeskapande (Mårtensson, 2009).  

 

Vidare beskriver Fill (2009) marknadskommunikation som en mix innehållande tre 

olika element: verktyg, media och meddelande, som kombineras för att kommunicera 

med målgruppen. Med verktyg menas det sätt som ett varumärke väljer att 

marknadsföra sig på, bland annat genom annonsering, säljfrämjande åtgärder, PR, 

direktreklam och personlig försäljning. Mediet är i den kanal som varumärket väljer att 

använda verktyget i, och meddelandet innehåller det budskap som varumärket vill 

förmedla till mottagaren (ibid). Budskap och kanal måste väljas i samspråk med 

varandra och utgå ifrån den tänkta målgruppen (Berglund & Boson, 2010). Mediet ska 

väljas utifrån var budskapet anses få mest effekt, och syftar till att reklamen ska få ”[…] 

största möjliga kommunikativa genomslagskraft […]” (Dahlén & Lange, 2009, s. 503). 

 

I en traditionell syn på marknadskommunikation används kanaler så som TV, radio och 

tryckt media för att förmedla ett meddelande (Tomše & Snoj, 2014). Dessa kanaler kan 

ses som en envägskommunikation från företag till konsumenter, i syfte till att påverka 

konsumenten (Hultén, Broweus & Van Dijk, 2011). I samband med den teknologiska 

utvecklingen har nya kanaler växt fram, där Internet kan räknas som en sådan. 

Framväxten av den nya kanalen för marknadskommunikation grundar sig även i ”[…] 

ändrade beteendemönster eller förutsättningar i samhället” (Rosengren & Sjödin, 2011, 

s. 31). Rowley (2004) menar att i den digitala världen måste marknadskommunikation 

implementeras på ett delvis annorlunda sätt. Detta på grund av att det har skett en 

maktförskjutning från företag till konsumenter, vilket har gjort att det är viktigt för 

företag att förstå konsumenternas behov när de ska utforma sin 

marknadskommunikation. Fokus för företags marknadskommunikation i den digitala 

världen ska därför ligga i att vara närvarande, skapa relationer samt skapa ett värde som 
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är ömsesidigt mellan företag och konsument (ibid). Kanaler som finns inom den digitala 

världen är till exempel Internet och sociala nätverk (Tomše & Snoj, 2014). Gällande ett 

företags närvaro på sociala nätverk menas att företag ska synliggöra sig själva och sina 

produkter genom att skapa en personlighet som konsumenterna ska vilja lära känna. 

Företag ska även skapa relationer med konsumenten, som stärks då företag och 

konsumenter interagerar. Utifrån detta kan företag skapa en marknadskommunikation 

som är skräddarsydd utefter vad konsumenterna efterfrågar. Det ömsesidiga värdet 

handlar om att både konsumenter och företag ska känna att det finns ett värde. 

Konsumenter på sociala nätverk värdesätter innehåll som handlar både om 

konsumenten, och om företaget (Rowley, 2004). Genom sociala nätverk kan företag 

utvinna konsumenters beteende, samt deras konsumtionsmönster, som i sin tur kan leda 

till att företag kan skapa skräddarsydda sinnesupplevelser. Detta görs för att stimulera 

“[...] individers intellekt, kreativitet och fantasi [...]” (Hultén, Broweus & Van Dijk, 

2011, s. 43).  

 

Lennart Weibull som är professor i massmedieforskning vid Göteborgs Universitet 

menar på att Internet inte kan ses som en kanal, utan snarare som ett så kallat 

supermedium. Han menar på att ett supermedium är ett medium som kan användas på 

många olika sätt. Ett exempel ges där han menar på att papper är ett supermedium, 

eftersom det på papper kan produceras bland annat böcker, magasin, tidningar och 

direktreklam. På Internet kan allt detta produceras, men även TV, film och så vidare 

(Weibull, 2006). Internet bör istället ses som ”[…] en bärare av olika tjänster än som ett 

medium” (ibid). På Internet finns det därför många möjligheter utifrån ett 

marknadsföringsperspektiv, och en möjlighet att nå ut till en bred massa (Berglund & 

Boson, 2010), och det även globalt (Tomše & Snoj, 2014). 

 

Skillnaden mellan traditionell marknadskommunikation och den nya digitala 

marknadskommunikationen ligger i att det i den nya marknadskommunikationen 

fokuserar på att skapa relationer samt skapa värde för konsumenten (Rowley, 2008). På 

sociala nätverk är det viktigt att skapa kommunikation som känns värdefull för 

konsumenten, och när företag har den informationen kan de skapa en meningsfull och 

bestående kommunikation med konsumenten (Tomše & Snoj, 2014). 
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2.1.1 Visuell	  kommunikation	  

Med hjälp av bilder kan företag, i sin reklam och marknadsföring, “[...] locka köpare till 

sköna nya världar” (Eriksson, 2009, s. 184). Visuell kommunikation, i form av bilder, 

uppfattas och tolkas även snabbare och enklare än texter (Geise & Baden, 2015; 

Dionyssopoulou, Pridezi & Mylonakis, 2014). Geise och Baden (2015) menar på att 

bilder går djupare i minnet hos människan, och det skapas även en mentalt starkare 

reaktion på meddelanden som sker i form av bilder jämfört med en text. Wells, Burnett 

och Moriarty (2006) hävdar även att visuell kommunikation är sändarens mest kraftfulla 

medel för att fånga mottagarens uppmärksamhet, vilket i sin tur kan leda till ett intresse. 

Bilder anses inneha ett sorts visuellt språk som gör det möjligt för människan, oavsett 

nationalitet, att uppfatta och förstå bildens innehåll, vilket gör att många människor kan 

nås (Dionyssopoulou, Pridezi & Mylonakis, 2014). 

 

Människan uppfattar intryck från varumärken som de utsätts för genom de fem sinnena: 

syn, ljud, lukt, smak och känsel (Hultén, Broweus & Van Dijk, 2011). Synen har en 

framträdande roll, eftersom runt 70 % av alla intryck som en människa uppfattar sker 

genom ögonen (Lester, 2006; Oakland, 1999). De intryck som uppfattas genom synen 

sker i form av visuell kommunikation (Oakland, 1999; Eriksson, 2009), vilket bland 

annat kan vara genom fotografier/bilder, skisser, videos och animationer (Agrawala, Li 

& Bergthouzoz, 2011). Visuell kommunikation handlar således om att uppfatta något 

med ögonen, och att genom hjärnan förstå och tolka de intryck som ögonen uppfattar 

(Lester, 2006). Hur människan tolkar intryck i bilder baseras på deras vetskap om 

världen samt deras tidigare erfarenheter och minnen (Bergström, 2011; 

Dionyssopoulou, Pridezi & Mylonakis, 2014). 

 

Faktum att människor upplever genom synen är enligt Hultén, Broweus och Van Dijk 

(2011) en viktig aspekt för företag att ha i åtanke då de vill attrahera konsumenter. 

Hultén, Broweus och Van Dijk (2011, s. 21) menar på att ”Visualisering som strategi 

för synsinnet bidrar till att bygga upp en image av ett företag och ett varumärke, som i 

sin tur bidrar till en sinnesupplevelse hos kunderna”. Ett företags varumärkesidentitet 

kan stärkas genom att använda estetik i marknadskommunikationen, där estetiken 

uppfattas genom synen, i form av en sinnesupplevelse. Estetik i 

marknadskommunikation kan uppnås genom att använda till exempel färg och form, 

som direkt påverkar konsumentens perceptionsförmåga. Detta kan engagera 
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konsumenter samt tillfredsställa deras estetiska behov (ibid). Människans 

perceptionsförmåga kan även användas för att fånga mottagarens uppmärksamhet i 

reklambilder, genom att använda färg, kontraster och oväntade inslag i bilden. Då en 

reklam utformas på ett annorlunda sätt kan den skapa uppmärksamhet, och genom att 

använda en färg som människan automatiskt kopplar till en känsla kan reklamen även 

kopplas till denna känsla (Dahlén & Lange, 2009). Vidare menar Bergström (2015) på 

att företag måste kommunicera på ett konsekvent, tydligt och förtroendeingivande sätt. 

Ett av de viktigaste momenten i att bygga varumärke är att signalerna måste vara 

samstämmiga, och den samordningen kallas för visuell företagsprofilering. Ett företags 

visuella profil ska tala ett sammanhängande visuellt språk, och det genom till exempel 

webbsajter eller Facebooksidor. En lyckad visuell profil ska alltså gestalta ett företag, 

genom att till exempel använda färg samt andra mallar och regler gällande design. 

Dessa delar ska skapa en visuell helhet för ett företag, som i sin tur ska sända rätt 

signaler om företaget (ibid). 

 

2.1.2 Innehållsmarknadsföring	  

 Barregren och Tegborg (2013) förklarar att marknadskommunikation som konsumenter 

samtycker och väljer, upplevs som en positiv och välkomnande kommunikation. Vidare 

förklarar Kotler (2008) att konsumenter oftast väljer det marknadserbjudande som ger 

dem mest värde. Innehållsmarknadsföring grundar sig i att skapa ett budskap och 

innehåll i en marknadskommunikation som intresserar och engagerar konsumenter, 

detta som en varumärkesbyggande åtgärd (Barregren & Tegborg, 2013; Holliman & 

Rowley, 2004). Fokus ligger inte endast på att producera innehåll utan i att skapa 

marknadskommunikation som ska kännas värdefull för konsumenten. Detta kan leda till 

att ett förtroende för ett företag skapas hos konsumenter (Forouzandeh, Soltanoanah & 

Sheikhahmadi, 2014). Innehållsmarknadsföring är baserad på tre olika principer; (1) 

innehållet ska attrahera potentiella kunder, (2) det måste vara tydligt att det är företget 

som publicerar innehållet, (3) konsumenterna måste uppleva innehållet som värdefullt 

(Barregren & Tegborg, 2013). Innehållsmarknadsföring är en typ av 

marknadskommunikation som sker på människors villkor och där konsumenter upplever 

att det finns värde, till exempel när konsumenter väljer att ta ett informationsblad från 

en butik eller när en konsument känner att den blir inspirerad av ett innehåll (Barregren 

& Tegborg, 2013). Konsumenter lyssnar mer på vad deras omgivning och nätverk säger 

än vad företag sänder ut för marknadsbudskap, vilket gör det viktigt för företag att 
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utforma budskap och innehåll som intresserar konsumenten (ibid). Kotler (2008) och 

Rowley (2008) håller med om att konsumenternas förväntningar påverkas av åsikter 

från deras omgivning. 

 

Barregren och Tegborg (2013, s. 21) säger att “Internet, mobil kommunikation och 

sociala medier håller för alltid på att rita om spelplanen för marknadsföring”. Då de 

menar på att sociala medier nu kan användas för marknadskommunikation, vilket gör 

det möjligt att fort sprida information samt att det är möjligt att nå människor när som 

helst och var som helst (ibid).  Harad (2013) och Rowley (2008) menar på att 

innehållsmarknadsföring är en av de mest kraftfulla marknadsstrategier, då det har 

formats av det snabba och informationsdrivna internet. Innehållsmarknadsföring handlar 

om att skapa innehåll som speglar konsumenters behov (Pulizzi & Barrett, 2008 

i  Forouzandeh, Soltanoanah & Sheikhahmadi, 2014). Harad (2013) argumenterar för att 

kunna skapa innehållsmarknadsföring krävs det att informationen som delas ut är av 

hög kvalitet, aktuell information och värdefull, detta är för skapa ett intresse hos 

konsumenter. Värdefullt innehåll ska för konsumenten kännas användbart, relevant, 

informativt eller underhållande (Jefferson & Tantan, 2013). Om företag förstår 

användare på sociala medier finns det en stor chans att det kan leda till att de köper 

produkter av dem. Genom att förstå vad användarnas, eller konsumenternas, behov kan 

företag även förutspå vilka produkter som de kommer till att efterfråga 

härnäst  (Forouzandeh, Soltanoanah & Sheikhahmadi, 2014). Barregren och Tegborg 

(2013) säger att de vanligaste sociala medierna bland annat är Instagram, Facebook och 

Twitter. 

 

2.2	  Tolkning	  av	  bilder	  

Hur människan tolkar bilder är i högsta grad individuellt (Bergström, 2011; Sahlström, 

1997). Sändaren av en bild har ofta ett utformat budskap, vilket de hoppas ska uppfattas 

av mottagaren (Bergström, 2011). Santos (2012) menar på att budskap innehållande 

tecken kan bestå av signifant, det som betyder, och signifé,  det betydda. Dessa två 

beteckningar visar på “[...] tecknets uttryck respektive innehåll [...]” (Kjørup, 2004, s. 

19). Mottagaren uppfattar inte alltid ett budskap på det vis som sändaren önskar, då 

människor tolkar bilder och tecken på olika sätt (Bergström, 2011). Bildtolkningen sker 

genom människans tidigare minnen, erfarenheter och vetskap om världen vilket 

Bergström (2011) beskriver som ett personligt referenssystem. De präglas även av 



Bojana Milovanovic Josefine Mårtensson Wannisa Andersson 

13 

tecken innehållande en överenskommen betydelse, som har skapats till exempel av 

samhället eller genom historian (Bergström, 2015). En bildtolkning påverkas därmed av 

en betraktares individuella, sociala och kulturella kontext (Scott, 1994). Människans 

förmåga att tolka bilder ligger även i hur pass van denne är vid visuella uttryck 

(Bergström, 2011). Kjørup (2004) menar att människans igenkännande av bilder och 

symboler kommer utifrån deras perception. Om människan ständigt utsätts för samma 

bilder kan samma eller liknande bilder hastigt kännas igen. Detta grundar sig i att 

människan skapar bildscheman för att enkelt kunna kategorisera objekt enligt vad de 

tidigare sett och erfarit för att kunna skapa en uppfattning av den sociala verkligheten. 

Till exempel kan ett bildschema av en häst kopplas ihop med att den har hovar, svans, 

mule och så vidare. Bildscheman kan även vara till hjälp när föremålet är oklart men 

omgivningen indikerar till något, till exempel kan en hage med grönt gräs och staket 

med något otydligt svart längre bort kopplas till att det antagligen är en ko i en hage 

(ibid). 

 

Betydelsen av färger ligger i bland annat kultur, religion och personliga erfarenheter 

(Hultén, 2011; Lester, 2006), och används ofta för att förstärka bildens innehåll 

(Bergström, 2015). I motsats till den västerländska kristna traditionen där den vita 

färgen är ett tecken för renhet är den i Japan ett tecken för döden (Eriksson, 2009). 

Färger kan ha en stor påverkan i bilder och kan uppfattas som varma eller kalla. Varma 

färger uppfattas som positiva, som till exempel rött eller gult, och upplevs ofta som att 

de är nära och dras mot betraktaren. Blått och grönt är exempel på kalla färger som 

känns längre bort i bilden och även längre ifrån betraktaren (Lindberg & Åberg, 2010; 

Lester, 2006). Färgen grå uttrycker anonymitet och seriositet (Hultén, 2011). 

Gemensamt för färg i bilder är att de drar uppmärksamheten till sig, och kan användas 

för att lyfta fram vissa delar av ett budskap i en bild (Lester, 2006). Lindberg och Åberg 

(2010) menar däremot på att om färger tar upp för mycket plats i en bild kan innehållet 

vara svårt för betraktaren att uppfatta. Ljussättning i en bild påverkar hur innehållet 

uppfattas på det vis att ljuset kan göra det lättare för betraktaren att ta till sig innehållet i 

en bild, och det genom att framhäva eller dämpa olika delar. Ljus och färg i en bild har 

en stor påverkan i hur stämningen i bilden uppfattas (ibid). 

Huvudmotivet i en bild kan uppfattas olika beroende på vilken miljö det är placerat i. 

Vilken bakgrund som finns bakom huvudmotivet kan skapa olika associationer, samt 

olika berättelser om vad som sker i bilden. En viktig del i komponerandet av en bild är 
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att förtydliga och förenkla, men samtidigt inte förklara allt i bilden då den inte blir 

öppen för tolkning. Motiv som är placerade mitt i en bild uppfattas ofta som tråkiga, och 

refererar till en symmetrisk bildkomposition som står för ordning och reda. I motsats till 

detta är den asymmetriska komposition mer levande då den skapar en laddning i bilden, 

vilket kan exemplifieras av att placera ett motiv i ytterkanten av en bild. Samtidigt 

behöver bilden en sorts balans, där till exempel tunga föremål och mörka ytor blandas 

med lätta föremål och ljusa ytor. Denna balans motsäger däremot det faktum att 

människan uppfattar olikheter i en bild som intressant och spännande. För att 

sammanfatta menas det med att bilden ska komponeras med en tanke på balans, men där 

balansen inte ska bestå av vitt skilda delar, eller exakt lika delar, utan där det balanserar 

i någon form av harmoni. En böljande form skapar lugn i en bild i motsats till den 

kantiga eller vassa formen som förmedlar en laddad stämning i bilden. Genom att 

använda motsatser i en bild, till exempel lätt mot tungt, runt mot kantigt eller vasst mot 

mjukt, kan uttryck förstärkas (Lindberg & Åberg, 2010).  

En bild kan därför ha flera olika betydelser för en människa, och betydelsen kan skilja 

sig mellan människor (Sahlström, 1997; Berger, 2012). Hur en bild uppfattas och tolkas 

påverkas också av i vilken sorts kontext den medverkar i, där text i samråd med bild kan 

sätta bilden i ett speciellt sorts fack vilket begränsar hur en bild kan tolkas. Det kan 

anses att bildens element inte kan, ensamt, vara betydelsebärare, då varje streck inte kan 

betyda något specifikt (ibid). Bilden behöver då ses som en helhet (Kjørup, 2004).  En 

bild utan någon kontext får således större utrymme för tolkning hos betraktaren 

(Carlsson & Koppfeldt, 2008). Kontexten anses inte behöva endast vara i bilden utan 

Berger (2011) menar att den yttre omgivningen och kunskapen människan har kring 

bilder även ses som en faktor på hur en bilds betydelse kan uppfattas. Däremot menar 

Lester (2006) på att text i samband med bild är den starkaste formen av kommunikation. 

 

2.2.1 Bildtolkingens	  tre	  steg	  

När det talas om bildtolkning är människan en betraktare som tolkar budskap. 

Betraktarens eget perspektiv kallas för receptionsperspektivet, vilket Bergström (2011, 

s. 158) definierar innehåller tre olika steg där betraktaren ”[…] tar till sig synintrycken 

med de inbäddade budskapen med hjälp av perception, upplevelse och tolkning”. Dessa 

tre steg och dess innehåll måste beskrivas på djupet för att kunna förstå hur människan 

tolkar och uppfattar bilder och dess budskap. 
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För att förstå hur en bildtolkning går till hos betraktaren måste några steg tillbaka tas, 

till betraktarens första anblick av en bild. Det första som händer hos människan när 

denne/denna ser en bild handlar om en process som går från ögat till hjärnan, där 

synnerven skickar ett meddelande till hjärnan vilket gör den medveten om det 

synintryck som nu sker. Denna process kallas för perception (ibid). Hjärnan arrangerar 

alla dessa intryck till en helhet, vilket gör att människan kan förstå och tolka en bild 

(Lester, 2006). Människan har enkelt för att uppfatta former så som cirklar, kvadrater 

och trianglar, vilka även hjälper och gör det lättare för människan att översätta signaler 

till gestalter. Det finns två olika typer av gestalter i fotografier, den goda gestalten och 

den dåliga gestalten (Bergström, 2011). Den goda gestalten griper genast tag i en och 

består av ”[…] enkelhet, kontrast och dominans […]” (ibid, s. 160). I kontrast till detta 

kännetecknas den dåliga gestalten av diffusa element som är svåra för människan att 

begripa (ibid). För att framställa ett fotografi med en god gestalt har tre så kallade 

gestaltlagar tagits fram. Dessa definieras av att de ska göra det enkelt för människan att 

förstå och läsa av ett fotografi och där de olika bildelementen har en stor betydelse 

(Lester, 2006). Enligt närhetens lag uppfattar människan att bildelement som är 

placerade intill varandra hör ihop, likhetens lag definieras av att bildelement som på 

något vis liknar varandra hör ihop, till exempel gällande färg eller form. Den sista 

gestaltlagen, slutenhetens lag, innebär att bildelement som är placerade tillsammans 

inneslutna på något vis, hör ihop (Bergström, 2011: Eriksson, 2009). 

 

Nästa steg i människans receptionsperspektiv är att bilden, eller fotografiet, skapar en 

upplevelse hos betraktaren. Denna upplevelse sker inom en 1000-dels sekund och 

innehåller två olika delar, en personlig känsla och en bearbetning av intrycken. Om 

upplevelsen är stark kan det resultera i att fotografiet till exempel väcker gamla minnen 

hos en person och på så vis skapar en känsla hos betraktaren. Denna process gör att 

betraktaren blir medagerande i ett fotografi, vilket även betyder att fotografiet på något 

sätt har fångat betraktaren. De bildtyper som skapar starka upplevelser hos människan 

har troligtvis en perfekt balans mellan redundans och entropi. Bilder med en hög 

redundans har ofta ett överskott av information och tilltalar inte människan, och gör 

denne inte heller medagerande. De bilder som har hög entropi kan istället kännas 

främmande för människan, och på så vis anses skrämmande. De fotografier som har en 

balans mellan redundans och entropi skapar en tillfredsställelse hos människan genom 

att dem frigör hjärnans belöningsmedel, dopamin (Bergström, 2011). 
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I sista steget handlar det om att människan gör en tolkning för att förstå fotografiets 

betydelse. Detta görs bland annat med hjälp av en persons tidigare erfarenheter, minnen 

och åsikter. Vissa delar i en bild är dock något som nästintill alla tolkar lika och kallas 

för bildens denotativa innehåll. Dessa bildelement är entydiga och kallas för bildens 

kärnbetydelse (Bergström, 2011). Med koppling till semiotik är det denotativa 

innehållet ett teckens faktiska betydelse (Kjørup, 2004). I ett fotografi av ett sovrum 

med en säng tolkar nästan alla människor vid en första anblick att det är just en säng, 

och det är den så kallade kärnbetydelsen i bilden. Nästkommande steg är det 

konnotativa innehållet som handlar om en djupare genomgång av bilden. Här lyfts 

frågor upp utifrån kärnbetydelsen, så som ifall sängen är ny eller gammal, och kan 

benämnas vara en typ av bibetydelse och därmed vara mångtydig (Bergström, 2011). 

Inom semiotiken menas det på att konnotation är innehållet av tecknet, där associationer 

och känslomässiga värderingar spelar in i tolkningen (Kjørup, 2004). Den är mångtydig 

på det sätt att det konnotativa innehållet kan påverkas av betraktarens eget 

referenssystem, eller av den kultur som betraktaren lever i. Den sista nivån i 

tolkningsprocessen påverkas av privata associationer som refererar tillbaka till 

betraktarens personliga minnen, vilket exempelvis kan vara att sängen påminner om den 

säng som betraktaren ägde som barn. Denna nivå är förvånande nog inte ett hopplöst 

fall för att kommunicera med betraktaren, utan de privata associationerna till en bild är 

ofta väldigt generella. När en bild har lyckats ta sig genom dessa tre steg, blir den därför 

även öppen för tolkning vilket gör det möjligt att intentionen med bilden når fram 

(Bergström, 2011). 

 

2.2.2 Emotion	  

Begreppet emotion kan beskrivas som en samling känslomässiga erfarenheter kring 

diverse stimulus som människan har upplevt (Frijda, Manstead & Bem, 2002). 

Söderlund (2002) menar på att det skapas en emotion när ett budskap har fångat 

betraktarens uppmärksamhet. Ett budskap som inte intresserar betraktaren kan även 

skapa en emotion, men då en väldigt svag (ibid). 

Alla människor upplever inte samma emotion till samma stimulus, vilket kan förklaras 

av att människans emotion påverkas av tidigare erfarenheter. Den emotion som uppstod 

för ett visst stimuli tidigare, påverkar även den emotion som uppstår när människan 

utsätts för samma stimuli vid ett senare tillfälle (ibid). Frijda, Manstead och Bem (2002) 
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menar även på att emotioner kan kopplas till ett objekt, och där denna känsla sedan 

återkopplas när människan vid ett senare tillfälle ser objektet. 

Emotioner kan även vara av sådana karaktärer som genererar i positiva och negativa 

känslor (Chowdhury, Olsen & Pracejus, 2008; Söderlund, 2002). Emotioner som 

genererar positiva känslor kopplas ihop med begrepp så som värme, vänskap eller 

kärlek. Emotioner som istället genererar till negativa känslor kopplas ihop med begrepp 

så som skuld, skam eller rädsla. Båda dessa emotionstyper används inom reklam, där 

det för ett företag kan vara lika lyckat att frambringa negativa som positiva emotioner 

(Taute, McQuitty & Sautter, 2011). Inom reklam används positiva och negativa 

emotioner enskilt, däremot förekommer det att negativa och positiva emotioner används 

tillsammans för att för att förstärka den ena eller andra emotionen (Chowdhury, Olsen 

& Pracejus, 2008). Till exempel kan en reklam vara uppbyggd på ett sådant vis att 

produkten påvisar en positiv känsla efter att ha använt produkten och en negativ känsla 

om mottagaren avstår för att använda produkten, denna typ av reklam kan förekomma i 

samband med bland annat träningsprodukter (ibid). 

Söderlund (2002) förklarar att det finns positiva emotioner med positiv energipåverkan 

som används inom marknadsföring, så som attraktion, upphetsning, glädje och 

överraskning. Attraktion menar han på är när en betraktare upplever att den gillar ett 

specifikt objekt, upphetsning är en emotion där människan känner sig upphetsad av 

något och där energinivån blir väldigt hög (ibid). Geise och Baden (2015) menar på att 

visuella stimuli skapar en typ av upphetsning hos människan, vilket gör att den mentala 

och emotionella bearbetningen av ett stimuli förstärks. När betraktaren känner glädje, 

känner den sig även trygg och om en känsla av glädje infinner sig hos en person har den 

även lättare för att komma ihåg det material som den kände glädje för. Överraskning 

kan uppfattas både som en positiv och en negativt laddad emotion, men där 

överraskning oftast upplevs som en positiv emotion (Söderlund, 2002). 

Hultén (2011) menar på att färg frambringar känslor hos människan, och Lester (2006) 

säger att färger är det visuella attribut som starkast påverkar hur människan uppfattar 

och känner för en bild. Författaren menar på att ljusa färger kopplas ihop med en glad 

och upplyftande känsla, och mörka färger sätts samman med en känsla av sorgsenhet 

och strikthet (ibid). 
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2.3	  Kapitelsammanfattning	  

Inom marknadskommunikationen används termer så som sändare, meddelande och 

mottagare. Marknadskommunikationens syfte är att förmedla ett budskap vilket kan 

genomföras genom till exempel visuell kommunikation med fokus för värdeskapande 

innehåll, såkallad innehållsmarknadsföring. Människan uppfattar visuellt stimuli på 

olika sätt, och får även personliga emotioner av visuellt stimuli.  
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3.0	  METOD	  

I detta kapitel presenteras valet och genomförandet av en kvalitativ forskningsstrategi 

tillhörande följande steg inom forskningsdesign, insamling av kvalitativ data, 

insamlingsmetodik vid kvalitativa studier, urval, operationalisering, intervjumall, 

genomförande av intervju, reliabilitet och validitet i en kvalitativ undersökning 

och  etik. Även en djupare förklaring till vald fokus av undersökningsområde 

presenteras samt avslutas med en summering av metodavsnittet. 

 

3.1	  Kvalitativ	  forskningsstrategi	  

Den strategi som är lämplig för en studie grundas i vad studien ämnar undersöka (Trost, 

2010). Bryman och Bell (2013) påstår att det finns två typer av forskningsstrategier med 

olika karaktärsdrag, kvantitativ och kvalitativ. Dessa forskningsstrategier skiljs åt på 

sådant vis att kvantitativ forskningsstrategi ämnar att göra mätningar av variabler och 

använder statistiska metoder (Bryman & Bell, 2013) och kvalitativ forskningsstrategi 

ämnar att skapa en “[...] beskrivning av en företeelses kvaliteter.” (Eneroth, 1984, s. 81) 

vilket oftast resulterar i ord och bilder (Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund, 2010). 

En kvalitativ forskningsstrategi har tillämpats då denna studie ämnas att undersöka vad 

mottagaren anser är ett värdeskapande innehåll i ett företags visuella kommunikation på 

Instagram.  

 

Kvale och Brinkemann (2014) menar att inom en kvalitativ forskningsstrategi tillämpas 

oftast en induktiv ansats där de hänvisar till att forskare observerar fenomen för att 

analysera fram generella mönster och beskrivningar till varför specifika händelser 

uppstår inom ett fenomen. Till motsats används en deduktiv ansats då syftet med 

studien är att testa teoretiska påståenden, hypoteser, i den sociala verkligheten för att 

analysera om påståenden stämmer överens eller inte (Bryman & Bell, 2013). Forskarna 

i denna studie har inte arbetat fram några hypoteser då studien inte går ut på att testa 

hypoteser i den sociala verkligheten, utan syftet är att skapa förståelse som sedan kan 

generera i en förbättrad eller en ny teori. Denna studien använder en deduktiv ansats 

med inslag av induktiv ansats där forskarna har skapat en teoretisk referensram att utgå 

ifrån vid undersökningen av människors uppfattning och tolkningar. Kvale och 

Brinkemann (2014) beskriver att en abduktiv ansats är då forskningen påbörjas på en 

oviss grund. Forskarna vid en abduktiv ansats undersöker verkligheten för att definiera 
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mönster eller företeelser, dessa mönster och företeelser kräver sedan en djupare 

förståelse utifrån befintliga teorier. Forskarna testar sedan deras nya upptäckter och 

kunskaper i verkligheten och vidare förståelse och undersökningar kan komma att ske 

kring mönstren eller företeelsen (Kvale & Brinkemann, 2014). Denna ansats anses inte 

stämma överens med denna studie eftersom studien inte påbörjades med en oviss grund, 

och det eftersom en teoretisk förståelse skapades före insamlingen av empirin utfördes. 

 

Studiens kvalitativa forskningsstrategi har aspekter från både ontologiska och 

epistemologiska frågeställningar. Enligt Bryman och Bell (2013 s. 41) handlar dessa 

frågeställningar om olika synsätt kring vetenskap, där ontologi handlar om “[...] sociala 

entiteters art eller natur”. Epistemologi handlar om vad som kan anses vara kunskap. Då 

studiens inställning fokuserar kring människans viktiga del i ett samhälle och där studier 

har visat på att makten har förskjutits från företag till konsumenter (Rowley, 2004) har 

en ståndpunkt inom konstruktionismen tillämpats. Bryman och Bell (2013 s.43) påstår 

att konstruktionism inom ontologisk frågeställning refererar till att: 

 
“[...] sociala företeelser och deras mening är något som sociala aktörer kontinuerligt skapar. 

Synsättet innebär att sociala företeelser och kategorier inte bara skapas via socialt samspel utan 

att de också befinner sig i ett tillstånd av ständig revidering”.  

 

Studien fokuserar kring hur en marknadskommunikation ska användas på Internet 

utifrån mottagarnas perspektiv, samt hur människan tolkar bilder, vilket har resulterat 

till att forskarna har tagit hänsyn till interpretivism, inom epistemologin. Interpretivism 

anses vara en central aspekt för studien då fokus ligger i att förstå människors 

uppfattningar och tolkningar. Bryman och Bell (2013) förklarar interpretivism som 

förståelse för människors beteende samt hur människor uppfattar ett specifikt fenomen. 

 

3.2	  Forskningsdesign	  

Det finns ett antal olika forskningsdesign som kan tillämpas i en forskning, där det 

grundläggande syftet är att skapa en koppling mellan empirisk resultat till 

forskningsfrågan för studien för att senare leda till en slutsats (Yin, 2009). Christensen 

et al. (2012, s.72) förklarar att en forskningsdesign “[...] bestämmer vilken typ av 

undersökning du kommer att genomföra och vilken typ av resultat du har möjlighet att 

få fram [...]”. Yin (2009) menar också på att forskningsdesign används för att ge en 

vägledning genom insamling av data, analys och tolkningar av observationer.  Det finns 
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fem olika typer av forskningsdesign: experimentell design, tvärsnittsdesign, 

longitudinell design, fallstudiedesign och komparativ (jämförande) design. (Bryman & 

Bell, 2013) 

Denna studie använder en kvalitativ forskningsstrategi vilket gör att en fallstudiedesign 

är lämplig för att vägleda forskarna till en djupare förståelse av vad mottagare anser är 

ett värdeskapande innehåll i en bild. En fallstudiedesign ämnas vara effektiv då fokus 

ligger på att förstå ett problem på djupet (Christensen et al., 2012; Yin, 2009).  I en 

fallstudiedesign ligger fokus på frågor som börjar med vad, hur och varför det händer, 

vilka alla har en grund i att sätta sig in, och skapa sig en förståelse, för ett problem 

(Christensen et al., 2012). Bryman och Bell (2013) menar på att en fallstudiedesign kan 

användas då en studie, i detalj, ämnas förstå ett enda fall vilket kan appliceras i denna 

studie på det vis att Instagram som fenomen kan studeras som ett fall. Att använda 

Instagram som ett fall grundar sig i att fenomenet kan anses vara ett nytt och annorlunda 

sätt att använda marknadskommunikation på i jämförelse med traditionell 

marknadskommunikation (Rosengren & Sjödin, 2011, s. 31). 

 

Instagram är en gratis foto-applikation till smartmobiler som Instagram själva uttalar sig 

vara “ett roligt och udda sätt att dela sitt liv på till vänner genom en serie av bilder” 

(Instagram A, 2015). Instagram skapades utav Kevin Systom i oktober 2010 och blev 

snabbt en succé med 25 000 användare på 24 timmar (Guynn, 2012), och har 2015 växt 

sig till ett Community med över 300 miljoner användare (Instagram B, 2015). Instagram 

ägs numera av Facebook och utvecklar pågående flera olika funktioner inom 

applikationen (Instagram C, 2015). Instagram fungerar på ett sådant vis att användaren 

skapar ett konto på applikationen, vilket ger möjligheten att lägga upp egna bilder, samt 

följa andra personer som har konton på Instagram. De personer som följer ens konto kan 

sedan se de bilder som läggs upp på kontot direkt i ett personligt flöde. I applikationen 

finns möjligheten att använda filter att lägga över bilden eller filmklippet som en 

användare väljer att lägga upp på Instagram. Användaren kan sprida bilden till andra 

användare utanför deras personliga flöde genom att använda hashtagg-symbolen (#) 

framför det ord de vill koppla bilden till. Detta blir då en klickbar länk där bilden 

placeras i ett flöde tillsammans med andra bilder som har blivit taggade med samma 

hashtagg (Instagram D, 2015). 
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3.3	  Insamling	  av	  kvalitativ	  data	  

Vilken teknik som används för insamlingen av data ska grundas i vilka frågeställningar 

som studien ämnar besvara, samt vad som anses relevant för den tid och medel som 

forskare har tillgång till (Patel & Davidson, 2011). Christensen et al. (2012) menar att 

det finns två typer, primär- och sekundärdata. Dessa typer skiljer sig åt på sådant vis att 

primärdata refereras till data som forskaren samlar in i syfte till den studie som 

genomförs. Detta kan göras genom olika insamlingstekniker, vilket kan vara genom 

intervjuer, observationer, enkäter eller fokusgrupper (Christensen et al., 2012). 

Sekundärdata är data som har använts till tidigare studier och kan användas för att skapa 

en grundläggande förståelse inom ett ämne och kan hjälpa forskaren fram till en 

frågeställning samt en problemdiskussion. Denna data kan bland annat komma ifrån 

tidningar, forskningsrapporter och artiklar och kan användas av en ny användare i en 

annan studie om den anses vara tillräckligt trovärdig och relevant (Christensen et al., 

2012). 

 

Denna studie baseras på både sekundär-och primärdata. Sekundärdata bidrar till att få en 

grundläggande förståelse kring ämnesområdet Instagram i förhållande till både 

privatpersoner och företag. Det har även studerats tidigare forskning som skriver om 

ämnen så som: sociala medier, Instagram, visuell kommunikation, 

marknadskommunikation och bildtolkning. Informationen har samlats in och granskats 

genom webbsidor, litteratur i form av tryckta böcker, artiklar och tidsskrifter. 

Primärdata presenteras i empiri-avsnittet och är inhämtad genom semi-strukturerade 

intervjuer. Detta för att få en större förståelse kring mottagarens egna tankeställningar 

kring deras tolkningar av bilder på Instagram, samt vad de definierar vara 

värdeskapande innehåll och fångar deras uppmärksamhet i en bild av inredning 

upplagda av inredningsföretag på Instagram. En positiv aspekt gällande primärdata är 

att data är aktuell då den samlats in endast för studiens syfte. Däremot är 

insamlingsmetoden ofta tidskrävande och kostsam för forskaren då det krävs flera olika 

kriterier för att skapa data som i slutändan är användbar (Christensen et al., 2012). 

Sökorden som har används under studiens gång är bland annat: 

marknadskommunikation, marketing Communication, visuell kommunikation, Visual 

Communication, content marketing, innehållsmarknadsföring, emotion, semiotik, 

tolkning av bilder och bildkomposition. 
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3.4	  Insamlingsmetodik	  vid	  kvalitativa	  studier	  

För att få fram respondenternas egna reflektioner och tankar kring deras uppfattning av 

vad som är värdeskapande innehåll i en bild av inredning har intervju som metod 

använts. En intervju kan utföras genom olika tekniker så som strukturerade, 

semistrukturerade och ostrukturerade samtal med en eller flera respondenter 

(Christensen et al., 2010). Genomförandet av en intervju påverkar vad och hur forskaren 

får ut information av respondenten. Därför måste forskaren, innan en intervju utförs, 

bestämma sig för vilken information som önskas genereras från intervjun (Trost, 2010). 

Trost (2010) beskriver intervjuform som kan således utgå ifrån antingen en låg eller en 

hög grad av standardisering. Då denna studie är av kvalitativ karaktär menar Trost 

(2010) på att en låg grad av standardisering är att föredra då det ger plats för ett stort 

mått av variation på det vis att intervjun bygger på hur och vad respondenten säger. 

Därför har frågorna till intervjuerna utformats som en mall, där följdfrågor kunde ställas 

utefter vad respondenten säger. Detta kan referera till Trost (2010) som hävdar att 

frågorna behöver inte tas i en speciell ordning utan kan komma i den följd som känns 

passande utifrån respondentens svar, och där följdfrågor sedan kan tillämpas. Många 

frågor var av liknande karaktär, men i så stor utsträckning som möjligt valdes det att 

ställa samtliga frågor då det gav en vidare diskussion och en, än mer, utförligare 

beskrivning från respondenten. Trost (2010, s. 40) talar även om att strukturering 

påverkar intervjuns utformning, där han menar på att “[…] är svarsmöjligheterna öppna 

så är frågan ostrukturerad”. Detta leder till att respondenten är den som bestämmer 

strukturen på svaret (ibid). En semi-strukturerad intervju menar Christensen et al. 

(2010) vara när forskaren använder  förbestämda frågor, men där andra typer av frågor 

kan dyka upp beroende på respondentens svar. Trost (2010, s. 42) menar även att, vid en 

diskussion om intervjuform, ska det föras fram att “[...] intervjun är strukturerad, dvs. 

handlar om ett område och inte flera [...] och att frågorna är öppna, dvs. utan 

svarsalternativ”. Det är även fallet i denna studie där en semi-strukturerad intervjuform 

har använts för att skapa en diskussion och låta respondenten bestämma vad som ska 

diskuteras inom mallen. Sammanfattningsvis kan en kvalitativ intervju benämnas 

innebära en hög grad av strukturering och en låg grad av standardisering (ibid). 

 

När insamlingsmetodikens alla steg har blivit fastställda kan det anses vara klokt att 

testa denna metod. Bryman och Bell (2013) menar på att en pilotundersökning kan 

gynna författarna genom att skapa en bild på hur den valda metoden och tekniken 
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fungerar och därefter ge möjlighet att justera för att få tillgång till ett mer specifik 

dataresultat. Forskarna har i denna studie använt en pilotundersökning för att försäkra 

om utformningen av intervjun och intervjufrågorna genererade i ett användbart 

dataresultat. 

 

3.5	  Urval	  

Enligt Bryman och Bell (2013) ska forskare i en kvalitativ undersökning vara extra 

tydliga när det gäller val av urval. Istället för att fokusera på att urvalet ska uppfylla 

särskilda urvalskriterier menar Glaser och Strauss (1976) i Bryman och Bell (2012) på 

att forskare istället ska ägna sig åt ifall urvalet stämmer överens med den teori som 

formuleras. Ryen (2004) menar också att urvalet inte endast är vilka människor som ska 

undersökas utan även vilken miljö, händelser och processer som anses vara relevant för 

studien. I denna studie har urvalet genomförts genom ett så kallat bekvämlighetsurval. 

Ett sådant urval går ut på att forskarna själva väljer vilka som ska agera 

undersökningspersoner, vilket anses vara passande för kvalitativa intervjuer då 

undersökningspersonerna ska väljas ut utifrån vad som är relevant för undersökningens 

problemställning (ibid). Då denna studie ämnas fokusera kring Instagram-användarnas 

tolkning av bilder och uppfattningar, har urvalet begränsats till Instagram-användare 

som anses vara aktiva genom att dagligen titta på deras privata flöde.  Enligt Findahl 

(2014) är det flertal människor som använder deras smarta mobil att vara inne i någon 

typ av socialt nätverk där Instagram anses vara en av de tre populära. Med denna 

popularitet som grund har även ännu en avgränsning gjorts till inredningsbilder från 

skandinaviska företag. Anledningen till denna avgränsning anses ligga i grund till att 

inrednings företagen anses behöva använda en annan typ av teknik där intresset ligger i 

att skapa känslor och att det anses vara enkelt för företagen att internationalisera deras 

företag och produkter via internet. Respondenterna är samtliga kvinnor i åldrarna mellan 

23-47 med ett varierande intresse av inredning och varierande aktivt deltagande på 

Instagram i form av att följa, gilla och kommentera. Dessa kvinnor har olika 

sysselssättningar vilket ett flertal är studenter och en är yrkesverksam, två av 

respondenterna har utländsk bakgrund och därmed har det talats engelska med dessa 

under intervjuerna.   

I studien har fem personer intervjuats i fyra semistrukturerade intervjuer, där antalet 

semistrukturerade intervjuer valdes utefter huruvida vad som ansågs vara ett hanterbart 
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antal för att kunna göra ingående tolkningar av empirin. Kvale och Brinkman (2014) 

menar på att om antalet intervjuer är för stort är detta inte möjligt. Tolkning av intervjun 

ska genomföras genom att koppla respondentens synsätt med det teoretiska perspektivet 

(Trost, 2010), vilket i detta fall gäller begreppet värdeskapande innehåll i förhållande till 

människans bildtolkningsprocess. Det finns inget exakt fastställande för hur många 

intervjuer som anses vara bäst för en studie, då det måste bestämmas utifrån syftet 

(Kvale & Brinkman, 2014). Däremot menar Kvale och Brinkman (2014, s. 157) på att 

“[...] många skulle ha vunnit på att ha färre intervjuer och istället ägnat mer tid åt att 

förbereda intervjuerna och analysera dem”. 

3.6	  Operationalisering	  

Patel och Davidson (2011) beskriver att en operationalisering är när forskaren 

identifierar begrepp under litteraturgenomgången i syfte att använda som underlag för 

analysen. I denna studie har forskarna istället identifierat påståenden istället för begrepp 

då det ansåg vara enklare för forskarna att kategorisera respondenternas svar utefter 

denna typ av definitioner. Påståendena grundas i den teorietiska referensramen som 

behandlar ämnen så som marknadskommunikation; visuell kommunikation, 

innehållsmarknadsföring samt tolkning av bilder; emotion. Bryman och Bell (2013) 

menar på att begreppen kan anses vara byggstenar inom en viss teori och kan verka som 

en mall för forskarna under insamling av data. Babbie (2007) förklarar även att 

begreppen kan till viss del verka som en riktlinje i vilken metod forskaren kommer att 

använda för att samla in relevant data. I studien har forskarna valt att utföra intervju 

som metod för insamlingen av data, som grundars i att inom kvalitativ forskning anses 

vara en passande metod. Bryman och Bell (2013) samt Patel och Davidson (2011) 

nämner att vid kvantitativ forskning användes begreppen i syfte att skapa någon typ av 

mätning. Däremot inom kvalitativ forskning har begreppen ett annat  syfte. Då 

kvalitativ forskning oftast handlar om att skapa förståelse används begreppen som en 

definition med andledning till att vägleda forskarens sökning om relevant data (ibid). 

“[...] begrepp används på sådant sätt att de ger forskarna en mycket allmän bild av vad 

han eller hon ska leta efter; begreppen utför ett redskap så forskaren ska upptäcka de 

många former som de företeelser som begreppen står för [...]” (Bryman & Bell, 2013, s. 

399).  

 
Teori 

 
Påstående 

 
Referens 

 
Intervjufrågor 

Allmänt/   Allmänt/Inledande frågor 
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Inledande 
frågor 

Kön/Ålder/Yrke 
Varför använder du Instagram? 
Hur ofta är du inne på 
Instagram? 
Hur många gånger per dag? och 
hur länge under de gångerna? 
Hur aktiv är du på Instagram?  
Gilla/kommentera du 
vänner/företag bilder? 
Använder du hashtags och 
brukar du kolla hashtags? 
Letar du aktivt efter nya 
bilder/konton/användare? -om ja, 
hur då? 
Hur stort intresse har du för 
inredning? 

 
Teori 

 
Påstående 

 
Referens 

 
Intervjufrågor 

Marknads- 
kommunikation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En förutsättning för att ett 
varumärke ska lyckas med sin 
marknadskommunikation är att det 
meddelande som ett varumärke 
kommunicerar till konsumenten 
innehåller ett budskap som tilltalar 
den tänkta målgruppen. 
 

Dahlén och 
Lange, 2009 
 

Hur definierar du tilltalande? 
Vad anser du är en tilltalande 
bild av inredning? 
Vad kännetecknar de bilder du 
anser är tilltalande för dig? 
Vad gör att du gillar en bild? 

Budskap och kanal måste väljas i 
samspråk med varandra och utgå 
ifrån den tänkta målgruppen. 
 
 
 
Mediet ska väljas utifrån var 
budskapet anses få mest effekt, och 
syftar till att reklamen ska få  
”största möjliga kommunikativa 
genomslagskraft”. 
 
I den digitala världen måste 
marknadskommunikation  
implementeras på ett delvis 
annorlunda sätt. 

 
Berglund och 
Boson, 2010 
 
 
 
 
 
Dahlén och 
Lange, 2009 
 
 
 
Rowley, 2004 

Följer du inredningsföretag på 
Instagram?  
Tror du att dessa bilder även 
hade passat i andra 
kommunikationskanaler? 
 
 
Vilka typ av bilder tycker du inte 
att inredningsföretag ska lägga 
upp? 
Tycker du att det ska skilja sig 
mellan vilka bilder som 
inredningsföretag lägger upp på 
Instagram jämfört med andra 
kanaler/medium? 

Ett sätt för att fånga konsumentens 
kortvariga uppmärksamhet är att 
använda kreativa inslag i 
marknadskommunikationen. 
 
Genom sociala nätverk kan företag 
få reda på konsumenters beteende, 
samt deras konsumtionsmönster, 
vilket kan leda till att företag kan 
skapa skräddarsydda 
sinnesupplevelser. 

Dahlén och 
Lange, 2009 
 
 
 
 
Hultén, 
Broweus och 
Van Dijk, 
2011 

Vad fångar din uppmärksamhet 
gällande bilder av inredning? 
Vad fångar din uppmärksamhet 
först? (bilden eller texten) 
Är det något specifikt i en bild 
som fångar din uppmärksamhet? 

I en kreativ reklamutformning är 
syftet att erhålla en reaktion hos 
konsumenten, vilket skapar en 
effektiv reklam. Det kan göras 

 
Dahlén och  
Lange, 2009 

Anser du att du har höga/högre 
krav på dessa typer av 
inredningsbilder? 
Vad kan leda till att du slutar 
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genom tre olika steg: 
uppmärksamma, bearbetas och 
övertyga. 

följa ett visst inredningsföretag? 

 
Teori 

 
Påstående 

 
Referens 

 
Intervjufrågor 

Visuell 
kommunikation 

Bilder uppfattas och tolkas även 
snabbare och enklare än texter. 

Geise och 
Baden, 2015 

Vad fångar din uppmärksamhet 
först? (bilden eller texten) 
Brukar du läsa bildtexten? 

Visuell kommunikation handlar 
således om att uppfatta något med 
ögonen, och att genom hjärnan 
förstå och tolka de intryck som 
ögonen uppfattar. 
 

 
Lester, 2006 
 

Vad finns det i bilden?* 
Vilka färger kan du se?* 
Vilken stämmingen är det i 
bilden?* 

Människans perceptionsförmåga 
kan även användas för att fånga 
mottagarens uppmärksamhet i 
reklambilder, genom att använda 
färg, kontraster och oväntade inslag 
i bilden. 

 
 
Dahlén och 
Lange, 2009 
 

Är det något specifikt i en bild 
som fångar din uppmärksamhet? 
Vad kännetecknar de bilder du 
anser är tilltalande och icke 
tilltalande för dig? 
När tycker du att de bilder som 
företag lägger upp inte tilltalar 
dig? 

Ett företags varumärkesidentitet kan 
stärkas genom att använda estetik i 
marknadskommunikationen, där 
estetiken uppfattas genom en 
sinnesupplevelse. 
 
Ett av de viktigaste momenten i att 
bygga varumärke är att signalerna 
måste vara samstämmiga, och den 
samordningen kallas för visuell 
företagsprofilering. 

Hultén, 
Broweus och 
Van Dijk, 
2011 
 
 
Bergström, 
2005 

 
 
 
Får du andra associationer av 
företaget? 
Känner du igen att vissa bilder 
tillhör ett företag? 

 
Teori 

 
Påstående 

 
Referens 

 
Intervjufrågor 

Innehålls- 
marknadsföring 

Marknadskommunikation som 
konsumenter samtycker och väljer, 
upplevs som en positiv och 
välkomnande kommunikation. 

Barregren och 
Tegborg, 2013 

Följer du inredningsföretag på 
Instagram? 
Kan du nämna några 
inredningsföretage du följer och 
varför? 
Vad för typ av bilder läggs det 
upp för inredningsföretagen ni 
följer?  
Hur har du hittat dessa 
företagen?  
Har du tidigare förkunskaper om 
företaget? Eller har du hittat 
intresse för dem på Instagram? 
Genom dina vänner eller via 
hashtaggar? 

 
Innehållsmarknadsföring är en typ 
av marknadskommunikation som 
sker på människors villkor och där 
konsumenter upplever att det finns 

 
Barregren och 
Tegborg, 2013 

 
Av vilka typer av bilder blir du 
inspirerad? 
När känner du att du blir 
inspirerad av en inredningsbild? 
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värde, tillexempel ett meddelande 
från ett företag har ett inspirerande 
innehåll. 

När tycker du att de bilder 
företagen lägger upp inte tilltalar 
dig?  
Vad tycker du att 
inredningsföretag ska lägga upp 
för typ av bilder? 
Vilket innehåll i en bild är 
intressant för dig? 

Värdefullt innehåll ska för 
konsumenten kännas användbart,  
relevant, informativt eller 
underhållande. 

Jefferson och 
Tantan, 2013 
 

Vad anser du är en tilltalande 
bild av inredning? 
Vad tycker du att 
inredningsföretag ska lägga upp 
för typ av bilder?  
Varför? 
Tror ni att dessa bilder även 
hade passat i andra 
kommunikationskanaler? 
(utomhusreklam, direktreklam 
osv) - Varför/Varför inte? 
Vad för typ av bilder läggs det 
upp av de inredningsföretag du 
följer? 

Om företag förstår användare på 
sociala medier finns det en stor 
chans att det kan leda till att de 
köper produkter av dem. 

Forouz-andeh, 
Soltano-anah 
och Sheikha-
hmadi, 2014 

Vad känner du när du ser en bild 
med innehåll som inte tilltalar 
dig?  
Vilket “innehåll” i en bild är 
intressant för dig? 
(inredningsföretag) 
Vilka typer av inredningsbilder 
tilltalar dig? 

 
Teori 

 
Påstående 

 
Referens 

 
Intervjufrågor 

Tolkning av 
bilder  

En människa tolkar bilder 
individuellt. 
 

Bergström, 
2011; 
Sahlström, 
1997 

Vad är det första du ser i 
bilden?* Vad är de första du 
tänker på?* 
Vad anser du är en 
inredningsbild? 
De inredningesföretagen som du 
följer, passar bilderna din stil? 

Fäger har en stor påverkan i bilder 
och kan uppfattas som varma eller 
kalla. 

Lindberg och 
Åberg, 2010; 
Lester, 2006 

Hur känner du inför färgerna?* 
Vad associerar du med 
färgerna?* 

Människan har enkelt för att 
uppfatta former så som cirklar, 
kvadrater och trianglar, vilka även 
hjälper och gör det lättare för  
människan att översätta signaler till 
gestalter. 

Bergström, 
2011 
 

Vad är det första du ser i 
bilden?* 

För att framställa ett fotografi med 
en god gestalt har tre så kallade 
gestaltlagar tagits fram, närhetens 
lag, likhetens lag och slutenhetens 
lag. 

Lester, 2006 Vad är det första du tänker på 
när du ser bilden?* 
Vad finns i bilden? Beskriv 
bilden i detaljnivå* 
Tilltalar bilden dig? 
Varför/varför inte?* 

Om upplevelsen är stark kan det 
resultera i att fotografiet till 
exempel väcker gamla minnen hos 
en person och på så vis skapar en 

Bergström, 
2011 
 

Hur kommer det sig att du är 
intresserad av inredning? 
Vad får du för associationer av 
bilden?* 
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Källa: Egengjord modell till studien  
(* Frågor utformade utefter en semiotisk bildanalys) 

  

känsla hos betraktare. Vad ger bilden dig för känsla?* 
De bildtyper som skapar starka 
upplever hos människan har 
troligtvis en perfekt balans mellan 
redundans och entropi. (I bilder 
med hög redundans finns det ett 
överskott av information och 
tilltalar inte människan och i bilder 
med hög entropi kan innehållet i en 
bild istället kännas främmande för 
människan, och på så vis 
skrämmande). 

Bergström, 
2011 
 

Anser du att du har höga/högre 
krav på dessa typer av 
inredningsbilder?  
Finns det några kriterier för en 
tilltalande bild? 
Vad är det första du tänker på 
när du ser bilden?* 
Vad får du för associationer av 
bilden?*  
Tilltalar bilden dig? 
Varför/Varför inte?* 

Entydliga bilder är när vissa delar i 
en bild är dock något som näst intill 
alla tolkar lika och kallas för 
bildens denotativa innehåll.  

Bergström, 
2011 
 

Vad finns i bilden? Beskriv 
bilden i detaljnivå* 
Tilltalar bilden dig?* 
Varför/varför inte?* 

I mångtydiga bilder är de 
nästkommande steg som är 
konnotativa innehållet som handlar 
om en djupare genomgång av 
bilden. Här lyfts frågor upp utifrån 
det denotiva innehållet. 

Bergström, 
2011 
 

Vad finns i bilden? Beskriv 
bilden i detaljnivå* 
Vad ger bilden dig för känsla?* 
Vilken stämning är det i 
bilden?* 

 Den sista nivån handlar om privata 
associationer i tolkningsprocessen 
och påverkas av privata 
associationer som refererar tillbaka 
till betraktarens personliga minnen. 

Bergström, 
2011 
 

Vad får du för associationer av 
bilden?* 

 Begreppet emotion kan beskrivas 
som en samling känslomässiga 
erfarenheter kring diverse stimulus 
som människan har upplevt. 
 
 
 
Emotioner kan även vara av sådana 
karaktärer som genererar i positiva 
och negativa känslor. 
 
Emotioner kan kopplas till ett 
objekt, och där denna känsla sedan 
återkopplas när människan vid ett 
senare tillfälle ser objektet. 

Fridja, 
Manstead och 
Bem, 2002 
 
 
Chowdhury,  
Olsen och 
Pracejus, 
2008; 
Söderlund, 
2002 
 
Fridja, 
Manstead och 
Bem, 2002 

Hur känner du när du tittar på 
inredningsbilder? 
Vad känner du när du ser en bild 
från ett inredningsföretag med 
innehåll som inte tilltalar dig? 
Vad ger bilden dig för känsla?* 
Vilken stämning är det i 
bilden?* 
Vilka associationer får du av 
objekten i bilden? 
När känner du att du blir 
inspirerad av en inredningsbild? 
Hur känner du när du tittar på 
inredningsbilder? 
Av vilka typer blir du inpirerad? 

 Färg frambringar känslor hos 
människan, och  färger är det 
visuella attribut som starkast 
påverkar hur människan uppfattar 
och känner för en bild. 

Hultén, 2011 
och Lester, 
2006 
 

Hur känner du inför färgerna?* 
Vad associerar du med 
färgerna?* 
Vilken stämningen är det i 
bilden?* 

 Ljus och färg i en bild har en stor 
påverkan i hur stämmingen i bilden 
upfattas. 

Lindberg och 
Åberg, 2010 

Vad anser du om ljuset i 
bilden?* 
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3.7	  Intervjuguide	  

Bryman och Bell (2013) menar på att inom kvalitativ forskningsstrategi är strukturen på 

intervjun mindre tydliga i jämförelse med kvantitativ. Kvalitativ intervju kan vara av 

både helt ostrukturerade och semistrukturerade (Bryman och Bell, 2013). Forskarna har 

i denna studie samlat en teoretisk grund i vilka ämnen som ämnas diskuteras kring, 

därför har semistrukturerad intervju tillämpats. Christensen et al. (2012, s. 169) 

beskriver semistrukturerad intervju där intervjuaren har “[...]en lista på teman och frågor 

som ska beröras under intervjun, en så kallad intervjuguide.” . Det kan anses att 

användning av en intervjuguide underlättar utförandet av intervjuer där det är fler än en 

intervjuare som ska hålla i en intervju. Det kan även anses att intervjuerna kommer att 

genomföras i samma riktning och risken för oanvändbart dataresultat minskas. 

 

Formuleringarna av frågorna och teman har grundats utifrån den teoretiska 

referensramen. Strukturen i intervjuguiden är konstruerad på ett sådant vis att varje tema 

innehåller övergripande och alternativa frågor kring det ämne temat ämnas diskutera (se 

Appendix 9.1 och 9.2). Teman som tillexempel  “Allmänt/Inledande frågor” innehåller 

frågor som är passade för att starta en intervju, frågor kring respondentens bakgrund 

diskuterades och mer specifika frågor som bland annat “Varför använder du 

Instagram?”, “Hur ofta är du inne på Instagram?” och “Hur stort intresse har du för 

inredning?”. Bryman och Bell (2013) råder att skapa en viss struktur kring teman och 

ordningsföljden för intervjufrågorna i en intervjuguide, däremot ska intervjuaren vara 

förberedd på att denna följd kan komma att ändras under själva intervjun. Detta beror på 

att studien ämnas att få respondenten att förmedla om deras tolkningar och 

uppfattningar kring ämnet, det krävs då att intervjuaren strukturerar intervjun så att det 

ger utrymme för flexibilitet (ibid). Andra aspekter som bör beaktas är att frågorna helst 

inte ska vara ledande samt att intervjufrågorna bör formuleras på ett sådant vis att 

respondenten förstår dess betydelse. Teman i intervjuguiden strukturerades så att en 

diskussion kring generella ämnen om respondenten, Instagram och inredningsbilder 

startade samtalet. Detta ledde sedan till att frågorna blev riktade mot teman med ett mer 

fokus kring inredningsbilder från inredningsföretag. 

 

Intervjuguiden avslutar med en bildanalys där sex bilder kring inredning visades och 

frågor som “Vad är det första du ser?” och “Vad är det första du tänker på? ställdes. 

Genom att låta respondenten analysera ett visuellt objekt kan det medföra att 
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respondenten förmedlar deras underliggande motiv och känslor kring det objekt som 

analyseras (Christensen et al., 2012). Bilderna valdes utifrån teorier kring 

bildkomponering och inom området inredning. Intervjuguidens bildanalys genererades 

utifrån en pilotundersökning där forskarna insåg att en mer strukturerad analys krävdes 

då pilotundersökningens respondent ansåg att det var svårt att finna en egen bild att 

analysera samt att det tog tid för respondenten att hitta en bild att analysera utifrån 

dennes egna Instagram flöde.  

 

3.8	  Genomförande	  av	  intervju	  

Själva genomförandet av intervjuerna har gjorts på ett sådant vis att, efter första 

utformningen av en intervjuguiden testades denna mot en pilotrespondent att säkerställa 

att användbar data resulterades utifrån intervjuguiden. Intervjuguiden var uppdelad i två 

delar där respondenten, i första delen fick möjlighet att berätta om dennes känslor, 

uppfattningar och tolkningar kring förvalda teman och sedan i andra delen fick 

analysera bilder.  

 

Pilotundersökningen genomfördes hemma hos en av intervjuaren tillsammans med 

resterande forskare och respondenten. Detta med anledning till att skapa en lugn och 

avslappnad miljö, samt att utesluta onödigt buller som kan vara till skada för 

inspelningen, vilket Bryman och Bell (2013) menar på är en positiv aspekt  till en god 

intervju. En forskare agerade intervjuare och genomförde hela intervjun med 

respondenten och de resterande två forskarna antecknade vad som sades. Innan 

intervjun påbörjades, ställdes frågan om tillåtelse att spela in intervjun, vilket godkändes 

av respondenten. Genom att spela in intervjun kan intervjuaren fokusera och delta i 

större utsträckning än vad annars hade kunnat genomföras då intervjuaren även hade 

behövt fokusera kring att anteckna eller komma ihåg intervjun (Kvale & Brinkmann, 

2014) Intervjun startades med det första temat och dess relevanta frågor om 

användandet av Instagram och intresset för inredning vilket sedan ledde till nästa tema 

om inredningsbilder och vidare till inredningsbilder från inredningsföretag. Under första 

delen av intervjun hände det att respondenten, under ett svar, svarade på flera alternativa 

frågor i intervjuguiden vilket gjorde att intervjuaren inte behövde fråga dessa frågor och 

improvisera till nästkommande fråga. Respondenten gav även svar där följfrågor som 

inte tidigare varit bestämt fick improviseras fram. Därför är det viktigt för intervjuaren 

att vara lyhörd och följa med diskussionerna för att sedan kunna ställa lämpliga 
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följdfrågor (Ryen, 2004). Andra delen av pilotundersökningen fick respondenten ta upp 

dennes mobiltelefon för att söka upp en bild där ett inredningsföretag, som 

respondenten följer, lagt upp på Instagram. Bilden visades för intervjuaren och 

resterande två forskare, därefter fick respondenten analysera kring bildens utformning 

och vilka känslor den förmedlade. Christensen et al. (2012) menar på att låta 

respondenten analysera visuellt kommer att bidra till en fördjupning till underliggande 

motiv och känslor kring bilden. I denna analys förekom det ofta spontana 

frågeställningar utifrån respondentens svar och analys. Därefter avslutades intervjun 

med att tacka respondenten och frågor kring vilka delar denne tycke var svåra att 

besvara och vilka som var enklare förekom.  

 

Enligt Patel och Davidson (2011) är det vanligt att det förekommer en stor mängd 

textmaterial i kvalitativa studier då det anses vara positivt att dokumentera intervjuernas 

genomgång och vad som förkom under intervjun. Efter pilotundersökningen gjordes en 

mer grundlig textbaserad dokumentering av intervjun för att forskarna ska kunna 

analysera fram eventuella nackdelar och fördelar. Pilotundersökningen genererades i 

justeringar kring frågorna och bildanalysen.  

 

Två intervjuer gjordes individuellt där intervjuaren reste till respondenternas bostad för 

att få en mer bekvämlighet för respondenterna. Inspelningsfunktionen på 

mobiltelefonen användes till båda intervjuerna för att låta intervjuaren interagera mer 

med respondenten och möjlighet att följa med i diskussionen och snabbt ställa relevanta 

följdfrågor. Den andra intervjuaren genomförde intervjun i ett grupprum på 

Linnéuniversitetets universitetsbibliotek för att ge respondenten en känsla av lugn och 

ro, då rummet var ämnat endast för dem. Även denna intervju spelades in med 

mobiltelefonens inspelningsfunktion. Den tredje intervjuaren genomförde en intervju 

även den i ett grupprum på Linnéuniversitetets universitetsbibliotek, däremot 

genomfördes intervjun tillsammans med två respondenter som kände varandra väl samt 

med en annan intervjuare. Bryman och Bell (2013) nämner att intervjuer med två 

respondenter kan gynna gruppdynamiken vilket leder till mer diskussioner och bra 

dataresultat. Även denna intervju blev inspelad för att ge möjligheten för intervjuarna 

att delta i diskussionen och ställa relevanta följdfrågor. Samtliga intervjuer genomfördes 

med en nygenererad intervjuguide där vissa frågor blivit omformulerade, borttagits och 

tillagt nya frågor. Den största justeringen som gjorts i intervjuguiden är bildanalysen där 
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intervjuarna har verkställt ett nytt Instagramkonto med sex olika bilder på inredning, 

dessa bilder togs fram utifrån teorier kring bildkomposition inom tolkning av bilder. 

Respondenterna tillbads om att gå in på deras mobiltelefoner under intervjun för att 

söka upp Instagramprofilen som intervjuarna skapat. På kontot visades en bild för sig, 

där frågor så som “Vad är det första du ser?”, Vad är det första du tänker på?” och vilka 

former och färger som kan ses i bilden. Respondenterna fick där svara på frågorna och 

intervjuarna ställde följdfrågor. Samma struktur gjordes på alla sex bilder. Som tidigare 

nämnt gynnar det den kvalitativa studien då respondenterna utsätts för ett visuellt 

objekt, då det är möjligt för respondenterna att relatera till något och underliggande 

motiv och känslor kan förmedlas.  

 

3.9	  Reliabilitet	  och	  validitet	  i	  en	  kvalitativ	  undersökning	  

Enligt Ryen (2004) förknippas ofta begreppen validitet och reliabilitet till en kvantitativ 

forskningsstrategi då det handlar om mätningar av variabler. Inom den kvalitativa 

forskningen har ett flertal författare valt att behålla begreppen med en justerad 

formulering kring begreppen (Ryen, 2004; Bryman & Bell, 2013; Kvale & Brinkmann, 

2014; Patel & Davidson, 2011). Validitet inom kvalitativ forskningsstrategi refererar till 

huruvida sann en studie är, detta begrepp behandlar hela forskningsprocessen och kan 

kopplas till hur starka argumentunderlag forskningen har (Patel & Davidson, 2011). 

Studien undersöker Instagram som ett fenomen där mottagaren har satts i fokus, och 

intresset ligger i hur de tolkar och uppfattar bilder. De som undersöktes var Instagram-

användarna med intresse för inredning, då det ansågs att en begränsning var tvungen att 

göras för att resultatet skulle kunna behandlas. Instagram som anses vara en potentiell 

kommunikationskanal för företag har även en större förståelse kring detta begrepp gjorts 

genom en litteraturgenomgång. Reliabiliteten i en kvalitativ forskningsstrategi handlar 

om huruvida enkelt det är för andra forskare att reproducera studien. Då denna studie är 

av kvalitativ karaktär kan det anses att standardiseringen är låg, det vill säga att det är en 

chans att respondenterna svarar olika på samma fråga. Enligt Patel och Davidson (2011) 

grundas detta i att människan ser den sociala verkligheten ur deras egna preferenser, 

respondenter kan då svara helt olika från en fråga. Då människan ständigt förändrar 

deras åsikter genom att erhålla nya erfarenheter och upplevelser. Det är viktigt att tänka 

på studiens kontext och bakgrund för att uppnå en god reliabilitet istället för att 

respondenterna ska svara exakt likadant vid en undersökning. Det kan då anses vara av 
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vikt för studien att genomföra en utförlig beskrivning om kontexten och bakgrunden, för 

ett fenomen eller situation för att tillföra en grundlig förståelse för andra forskare.  

 

Det kan visas att kvalitativa studier utgör en osynlig gräns mellan validitet och 

reliabilitet, till och med att dessa två begrepp väver samman (ibid). Guba och Lincoln 

(1985; 1994) i Bryman och Bellman (2013) har utformat alternativa begrepp till 

validitet och reliabilitet då de menar på att det kan finnas flera olika beskrivningar av 

verkligheten. Dessa begrepp är trovärdighet samt äkthet där trovärdigheten är uppdelad 

i fyra delkriterier. De fyra delkriterierna är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 

konfirmering eller bekräftelse. Kriterierna är till för att säkerställa kvalitet i en kvalitativ 

undersökning.  

 

Det kan finnas flera olika beskrivningar av en social verklighet, men det är förklaringen 

av hur en forskare har kommit fram till något som gör det tillförlitligt eller ej (Bryman 

& Bell, 2013). Genom att låta respondenterna bekräfta det resultat som forskarna har 

kommit fram till, menar Bryman och Bell (2013) på att det säkerställer tillförlitligheten 

i studien. Då studien fokus ligger i att få en djup förståelse i ett visst fenomen är det 

svårt att göra resultatet överförbart. Lincoln och Guba (1985) i Bryman och Bellman 

(2013) menar på att forskarna uppmuntras istället att ge en detaljrik beskrivning av vad 

som ingår i den kultur som studeras, detta leder till en möjlighet att resultatet kan 

överföras till en annan miljö. Forskarna ska även verka objektiva, däremot behöver de ta 

ställning till att det är nästintill omöjligt att verka objektiv i den sociala verkligheten 

(Bryman & Bell, 2013). Intervjuerna i studien fokuserar kring respondenternas egen 

världsbild, uppfattningar och tolkningar. Forskarna har givit respondenterna en stor 

frihet i att förmedla deras världsbild, uppfattningar och tolkningar genom att motivera 

dem och använda öppna frågor för att uppnå konfirmering. Huruvida påtaglig en studie 

är handlar om utförlig alla stadier i en forskningsprocess är beskrivna och relevanta 

(ibid). Det kan då vara lämpligt för denna studie, att uppnå en påtaglighet, att lämna 

över studien till en granskare som reflekterar kring studien och läser av kvalitén. 

Bryman och Bell (2013) nämner däremot att denna metod inte förekommer ofta då det 

är krävande för granskaren att studera texten då det ofta förekommer en stor mängd text 

i en kvalitativ forskning.  
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Äkthet behandlar huruvida en rättvis bild har förmedlat i studien (ibid). Studien 

behandlar Instagram-användare med olika nivåer intresse för inredning och även 

huruvida aktiv de är på Instagram. Det genomfördes intervjuer med respondenter som 

var väldigt aktiv med att ladda upp bilder, gilla och kommentera till respondenter som 

inte var aktiv med att ladda upp bilder, gilla och sällan eller inte alls kommenterar. 

Däremot behandlades endast kvinnliga användare, där de inte kan representera mannens 

konsumtion av bilder på Instagram. Studiens syfte är att skapa en djupare förståelse i 

människans tolkning om värdeskapande innehåll, detta att lyfta fram deras synpunkter. 

Detta kan sedan användas för att respondenterna får en djupare förståelse motivet till 

deras synpunkter. Informationen kan även senare gynna företagen då även de får en 

djupare förståelse kring vad som anses vara värdefullt innehåll för människan.  

 

3.10	  Etik	  

Ryen (2004) nämner att en viktig aspekt för forskare att ta hänsyn till är konfidentialitet, 

vilket menas med att deltagarnas identitet och privatliv ska skyddas. Det ska inte vara 

möjligt för läsaren att identifiera deltagarna och deras lokalitet (ibid). Forskarna har valt 

att bibehålla respondenternas identitet genom att använda “fiktiva” namn, då det kan 

anses att studien undersöker deras personliga åsikter. I en djupgående undersökning, 

som anses är fallet för en kvalitativ forskning, kan det tänkas vara viktigt att forskarna 

förklarar studiens syfte och ber om tillåtelse av deltagarna. Detta kan göras genom tillit, 

där forskarna inför varje intervju förklarat alla delar i intervjun samt bett om lov för 

inspelning, även en bekräftelse att deras namn inte kommer att användas i studien 

förmedlades.  

Forskarna har i bildanalysen använt bilder som blivit publicerade på Instagram. 

Bilderna har baserat på den teoretiska referensram som presenteras i tolkning av bilder 

som handlar om bildkomposition. Detta medför att bilderna som använts i intervjun inte 

tillhör forskarna. Enligt lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (SFS 

1960:729) är det inte tillåtet av allmänheten att använda andras original verk eller 

bearbetade verk. Trost (2010) menar på att det är en viktig aspekt inom forskning att 

förhålla till etik. Alla deltagare har rätt till deras integritet och värdighet (ibid). 

Forskarna i studien är i behov av att få tillverkarnas tillåtelse att använda deras bilder i 

studien. Tillverkarna av bilderna på Instagram har kontaktats via mail och telefon, 

förklaring till önskad användning av deras bilder förmedlades och en önskan om 
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tillåtelse. Förklaringen informerade tillverkarna om i vilket sammanhang deras bilder 

kommer att visas i. Ett samtycke bekräftades från tillverkarna där några önskades en 

kort hänvisning till ursprunget. Bildernas ursprung finns i kapitel 9.0 Referenser där en 

grundlig referenslista refererar  till Instagramkonton. 

 
3.11	  Kapitelsammanfattning:	  

 
Metod
Forskningsstrategi Deduktiv med inslag av Induktiv, Kvalitativ
Forskningsdesign Fallstudie
Insamling av data Primär- och sekundärdata
Insamlingsmetodik Semi-strukturerad Intervju 
Insamling tillgång Intervjumall/intervjuguide
Urval Bekvämlighetsurval, kvinnor i åldrarna 23-47
Operationalisering Påståenden från teorierna i koppling med intervjufrågor 
Forskningsprocessen Reliabilitet och validitet
Etik Respondenternas identitet, upphovsrätt

Figur 1. Egengenererad sammanfattning av metod-kapitel.  
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4.0	  EMPIRI	  

Nedanstående information utgår från den empiriska undersökningen som gjordes 

genom fem semi-strukturerade intervjuer samt en bildanalys av bilder på fenomenet 

Instagram som fokus. 

 
 
4.1	  Mottagarens	  tankar	  om	  Instagram	  

Instagram används dagligen av samtliga respondenter, men i olika utsträckning, vilket 

utförs i större utsträckning då de har tråkigt eller för att få tiden att gå. Frida kollar 

Instagram några minuter per timme, Beatrice kollar 10 till 15 gånger per dag och cirka 2 

minuter per gång, Annika kollar cirka 3 gånger per dag och spenderar cirka 30 minuter 

per gång. Ditte kollar alltid igenom sitt flöde på morgonen för att se vad som har hänt 

under natten, och kollar sedan på Instagram cirka 4 gånger per dag, vilket är detsamma 

för Fredrika. För samtliga respondenter kan det hända att de ser en bild som en vän har 

gillat och som de blir nyfikna på, vilket leder till att de går in på det konto som har lagt 

upp bilden. Om fler bilder i kontot tilltalar dem är det stor chans att de väljer att följa 

kontot. Frida och Beatrice berättar att de har börjat bli mer försiktiga kring vilka konton 

de väljer att följa då de tycker att många lägger upp samma bilder och motiv flera 

gånger om, och det blir på så vis väldigt tråkigt att kolla på. Beatrice säger att: ”Så jag 

har börjat kolla nu; är detta verkligen någonting som jag tycker är bra?” 

Den enda av respondenterna som är aktivt sökande till att hitta nya konton att följa är 

Annika. Hon är även den enda som använder sig av hashtaggar på sina bilder, samt 

kollar och söker igenom olika hashtaggar efter bilder. Anledningen till att hon använder 

Instagram är för att hon har ett intresse av inredning och av att fotografera. Hon lägger 

upp bilder på Instagram för att inspirera andra, men vill samtidigt hitta andra som kan 

inspirera henne. De övriga respondenterna använder Instagram för privat bruk, där de 

delar med sig av bilder från viktiga eller roliga händelser i deras liv. Ditte och Fredrika 

lägger inte upp särskilt många bilder själva, utan använder Instagram mest för att kolla 

på vad deras vänner har för sig genom vilka bilder de lägger upp. 

 

”Fina saker mår jag bra av” 
Intresset för inredning är väldigt stort hos Beatrice, Frida och Annika, och om Beatrice 

och Annika skulle definiera sitt intresse på en skala från 1 till 10 där 10 är högst menar 

de på att de ligger på 10, eller mer. Båda två nämner även att deras intresse har funnits 
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länge, och Beatrice nämner att hon har blivit uppvuxen med ett intresse för design och 

arkitektur från hennes föräldrar. Annika berättar att hennes pappa är snickare och 

byggde egna möbler, vilket hon tror är en anledning till intresset. Hon säger att: ”Jag 

har varit det alltid, intresserad av inredning.. ända sedan jag var liten och möblerade 

om på mitt rum och gjorde om hemma hos oss, utan att fråga alltid!” Annika nämner att 

hon mår bra av fina saker, och det är en anledning till hennes stora intresse för 

inredning. Intresset är inte lika stort för inredning hos Ditte och Fredrika, men de menar 

på att de gärna vill ha ett fint hem och att de tycker om att titta på fina och inspirerande 

inredningsbilder. Båda nämner även att de inte har mycket pengar just nu, och det är 

därför de känner att de inte kan göra exakt vad de vill gällande inredning i deras hem. 

 

“I definitely expect a higher state, quality” 
Samtliga respondenter menar på att de har höga krav på inredningsbilder, vilket för 

Beatrice kommer från att Instagram har växt och fler och fler konton som lägger upp 

inredningsbilder har dykt upp, och därmed har kraven också vuxit. Annika menar på att 

en bild inte automatiskt blir fin för att det är en bild av dyra design-produkter, utan att 

det är andra aspekter som spelar in. På frågan om de tror att deras intresse för inredning 

påverkar att de har höga krav på inredningsbilder, svarar Ditte: “Yes, but i’m not sure 

that it comes from interest in that or just from having so much exposure to ads in 

general and pictures in general that you have a really high bar for what you expect of 

it, i definitely expect a higher state, quality.“ Vilket Fredrika instämmer om. 

Gemensamt för alla respondenter är att en bild av hög kvalitet definieras som 

genomtänkt och att det ska finnas en sorts helhet i bilden. Frida menar även på att det är 

viktigt att bilden är tekniskt bra, genom att den har en hög upplösning. 

 
Definition av en tilltalande inredningsbild – “typ att man har skapat något 

kreativt med olika produkter” 
Alla respondenter förklarar att de anser att en inredningsbild är en bild av 

inredningsprodukter placerade på ett sådant sätt att de tillsammans skapar en miljö. 

Frida säger att en produktbild inte tilltalar henne, utan produkten måste i sådana fall 

vara placerad i någon sorts miljö. Beatrice syftar på att en inredningsbild för henne är då 

inredningsprodukter är placerade tillsammans som en helhet på ett kreativt sätt, hon 

säger att: “Jag hade nog inte sagt att det är om man ser en möbel rätt bara så mitt på 

bilden. Det anser jag inte är en inredningsbild.. Utan det är mer typ att man har skapat 
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något kreativt med olika produkter[…]” Genom att vara annorlunda, och skilja sig från 

mängden, finns det en stor chans att en inredningsbild tilltalar henne. Ordet tilltalande 

för henne betyder att något är attraktivt eller inspirerande. Hon tror även att en 

tilltalande bild beror på hur bilden är tagen, från vilken vinkel och vad det är för ljus. 

Fredrika säger att det är viktigt att det finns en ordning i bilden för att hon ska bli 

tilltalad av en inredningsbild, och att det har lagts en tanke på detaljerna. 

Annika berättar att en inredningsbild för henne kan vara en bild av ett rum som en 

helhet, men det kan även vara en bild av detaljer som framhålls genom att placera dem i 

ett stilleben. Hon menar på att en tilltalande bild ska vara genomtänkt, och hon ska 

kunna göra en egen tolkning och skapa en känsla för bilden. Annika tycker även att det 

är viktigt att personlighet speglas i de bilder som en privatperson eller ett företag lägger 

upp. De kännetecken som Annika anser finns för en tilltalande bild är då produkter är 

ihopsatta på ett sätt hon inte har förväntat sig, eller då produkter används på ett sätt som 

de egentligen inte är tänkt att de ska användas på. Kreativitet är ett ord som hon tycker 

definierar en tilltalande bild väldigt bra. 

 

Ditte menar på att när något är tilltalande så är det något som attraherar, och att det är 

något som drar in en, hon menar på att: “Something that attract you is something 

ecstatic, something that draws you in, something that maybe something that stops you to 

think about it, and when you stop -  you’ll think about it more.” Bilder som inspirerar 

henne är där det finns något som hon inte har tänkt på förut och som på så vis är 

nytänkande. Hon ger ett exempel där “Ikea hackers” laddade upp videos där de hade 

inrett ett rum med möbler på ett helt nytt sätt, och hade ett helt nytt sätt att tänka på hur 

möblerna kunde användas. Hon 39ager att: ”So i think just rethinking some old ways 

and also just beautiful things.”  

 

En inredningsbild behöver inte vara en bild som passar den stil som respondenterna 

själva anser sig ha, och Annika förklarar det med att hon redan kan sin stil och därför 

inspirerar bilder med en annan stil mer. Hon tycker även att det är fördelaktigt att blanda 

olika stilar och olika material i en bild för att få den mer levande. Detta refererar hon till 

feng shui som hon berättar kan uppnås genom att en bild innehåller, bland annat, något 

hårt, mjukt, mörkt och ljust för att till exempel förmedla en känsla av värme. 

 

”Drinking coffee kind of feeling” 
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Ditte menar på att inredningsbilder ska få henne att känna att det är hemtrevligt, mysigt 

och en må-bra känsla. Hon menar på att det är en “[…] drinking coffee kind of feeling 

[…]”. Känslan som Fredrika får av att se på inredningsbilder definierar hon som; “[…] 

like if i see somthing what i really like then i get, ah! That’s cool, i want to have it. First 

i’m really like positive but at the end it end up like feeling negative.” Den negativa 

känslan refereras till att hon inte har råd att köpa inredning just nu. Men hon vill 

fortfarande spara bilden till framtiden, till när hon möjligtvis har pengar till att köpa den 

inredning hon vill ha. När Beatrice får frågan om vad hon känner när hon tittar på en 

inredningsbild som tilltalar henne svarar hon att det ger henne känslan av att: ”Ja, att 

man blir helt såhär. Det här villl jag göra! Ja men man blir väl glad. Kreativ och idérik 

att det poppar upp lite idéer i huvudet.” Annika menar på att känslan inte nödvändigtvis 

behöver vara bra, men det ska vara något i bilden som berör på något vis. Av de bilder 

hon anser är vackra och som hon får en bra känsla för, är de som ger henne en känsla av 

lugn och ro, vilket i sin tur skapar en glädje hos henne. Bilder som inte tilltalar henne 

känner hon ingenting för, och det eftersom hon inte lägger ner energi eller fokus på att 

kolla på dessa bilder. Beatrice menar också på att en tråkig och icke-tilltalande bild är 

inspirationslös och gör att hon inte känner någonting för bilden. 

 

”Detaljerna är det som sticker ut och fångar min uppmärksamhet” 
Både Ditte och Fredrika har svårt för att svara på frågan om vad som fångar deras 

uppmärksamhet i en inredningsbild. Men Ditte säger sedan att det nog är något ur 

hennes stil, till exempel ett material så som kork, trä eller keramik. Fredrika tycker att 

det är en väldigt svår fråga och väljer därför att inte svara på frågan. Annika, Beatrice 

och Frida svarar att en viss färg kan fånga deras uppmärksamhet i inredningsbilder. 

Beatrice nämner även att det ofta är detaljer som sticker ut och fångar hennes 

uppmärksamhet. Hon ger exempel av en soffa där det är detaljer, så som kuddar, som 

sticker ut. Hon tycker att detaljerna i en bild gör mycket för bilden ska vara tilltalande 

och fånga hennes uppmärksamhet. Färg tycker hon även ger mycket i en inredning då 

det skapar en känsla av att rummet är levande och hemtrevligt. Annika menar på att det 

är när något sticker ut, som till exempel ett mönster, och när det i bilden inte bara är 

platt eller rakt. Annika förklarar att det ska finnas olikheter i bilden för att den ska skapa 

uppmärksamhet:  
 

”Om man i bilden har fått, hur ska man säga det, en balans där det inte bara är rakt. 

Utan där kan vara någon rund grej, där kan vara någon kantig grej. Det kan vara någon 



Bojana Milovanovic Josefine Mårtensson Wannisa Andersson 

41 

hög, och någon låg. Alltså där det sticker ut någonting. Men som ändå på något vis kan 

passa ihop. Och det kan passa ihop på ett sådant sätt att det är olika. Så det måste inte 

passa ihop för att det har en gemensam färg, eller någonting. Utan det kan vara för att 

det olika kan vara fint ihop. Att man sätter ihop motsatser.” – Annika  

 
“If the picture attracts my eyes I will read the text” 

Samtliga respondenter menar på att en bild på Instagram fångar deras uppmärksamhet 

och att bildtexten är ett komplement för att förstå en bild bättre. Annika menar på att 

hon alltid läser texten, oavsett om det är en tilltalande bild eller inte. Beatrice, Ditte och 

Frida säger att de endast läser texten om det är en bild som tilltalar dem, beroende på 

hur lång texten är. Frida menar på att hon läser texten när hon vill förstå vad bilden 

handlar om. Ditte 41ager att: ”If the picture attracts my eyes I will read the text, 

depending on how long it is, but then on Instagram its barely long.” Fredrika berättar 

att hon aldrig läser texten, vilket hon förklarar det med att säga: ”To be honest I never 

read the text I only look at the pictures. But I am following so many different, like stuff 

and it’s in so many different languages, I can’t even understand it, I have pictures that 

is written in something 41ager41h and I have pictures that are written in 41ager41h.” 

 

”Mer inspiration än information” 
Beatrice och Fredrika tycker att inredningsföretag ska använda Instagram till att lägga 

upp bilder som ska få en att bli inspirerad och intresserad, och Beatrice menar på att om 

en bild är inspirerande kan den fånga hennes uppmärksamhet och leda till ett köp. En 

inspirerande bild ska få henne vilja bli kreativ, vilket hon förklarar med att säga: ”Alltså 

då, när jag blir inspirerad av en bild då är det typ som att jag vill ta någonting från den 

bilden och göra det här hemma”. Hon tycker inte att Instagram är en 

marknadsföringsaktivitet för företag än, utan hon menar på att det ska finnas mer 

innehåll på Instagram. Hon har svårt för att beskriva vad för innehåll som skapar 

intresse, men hon menar på att det kan attrahera om bildens innehåll är humoristiskt och 

inte för seriöst. Hon tycker därför att det ska finnas en viss skillnad mellan vilka bilder 

som inredningsföretag lägger upp på Instagram, och det för att det inte ska bli 

upprepning i de olika kommunikationskanalerna. Annika tycker att de inredningsföretag 

hon följer på Instagram lägger upp tilltalande bilder, men anser att de bilder som de 

använder sig av i övriga kommunikationskanaler inte tilltalar henne. I de traditionella 

kanalerna, i tidningar till exempel, tycker hon att de använder sig av produktbilder. Ditte 

har högre krav på de bilder som inredningsföretag lägger upp på Instagram jämfört med 
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övriga kanaler, där hon menar på att bilderna ska vara mer attraktiva, tilltalande och 

genomtänka. Hon 42ager att: ”I expect it to be more like a picture, a beautiful picture 

rather than a statement or something”. Frida förklarar att på Instagram tycker hon att 

det ska det vara mer inspiration än information. Hon menar på att Instagram är ett forum 

för att hitta inspiration, då hon säger att: “Instagram är mer för mig att hitta inspiration, 

inte marknadsförings generellt. Eller ja, det kan marknadsföra direkt men, jaa.. En 

lampa upp och ner på ett konto, intresserar mig inte. 

	  

”Hur skulle den se ut i mitt hus? Hur kan man göra för att framhålla 

möbeln, eller grejen, mer?” 

De inredningsföretag som Frida följer på Instagram lägger upp bilder som matchar 

hennes stil, och som säljer udda inredningsprodukter. De bilder som dessa företag 

lägger upp kännetecknas av att vara ljusa, enkla och med få färgklickar. Bilderna ska 

vara speciella och personliga, men hon har svårt att förklara på vilket sätt. Frida, 

Beatrice och Fredrika tar upp vikten av att inredningsföretag ska placera produkter i en 

miljö, vilket också är ett krav för att de ska bli inspirerade av bilden. Frida vill se hur 

produkten kan placeras i ett rum för att kunna visualisera hur den möjligtvis kan 

placeras i hennes hem. Hon tycker även att det kan vara inspirerande och iögonfallande 

att se en bild där en produkt inte är i sitt vanliga element, till exempel där två gula 

fåtöljer är placerade på en mörk asfalt. Men om ett företag väljer att lägga upp en 

produktbild på Instagram, tycker hon att det ska finnas tydlig produktinformation 

tillgänglig i samband med bilden annars kan det leda till att hon blir irriterad. Annika 

syftar även på att det ska finnas information om produkten där hon vill veta vem 

formgivaren är, samt vad formgivaren hade för tanke bakom produkten.  Frida beskriver 

att hon följer två olika typer av konton. “Ett konto som man vill drömma sig bort liksom 

och sen följer jag ett konto där jag faktiskt kan hitta inspiration och har faktiskt har råd 

med och kan fixa själv eller budget alternativ.” 

 

Beatrice och Annika tycker att inredningsföretag ska vara personliga, annorlunda och 

sälja speciella saker. Ditte tycker också att företag ska visa sin personlighet i sina bilder 

och ger ett exempel där Søstrene Grene refererar till de två systrarna, som i Søstrene 

Grene, när de lägger upp sina bilder. ”[…]søstrene grene, they do like, whenever they 

post something they would say like ’the sisters did this’ or ’we went to this little village 

in congo and found this’ it just it makes it” Beatrice berättar att hon följer ett konto som 
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säljer posters, och där de lägger upp bilder där deras posters är placerade i olika 

personliga och inspirerande miljöer. Hon ger ett exempel av en bild där en poster är 

placerad på en byrå tillsammans med andra inredningsprodukter, vilket hon känner 

tilltalar henne. Hon tycker att dessa bilder gör mycket för henne, eftersom hon då kan se 

hur produkten ser ut i ett hem. Hon tycker även att företag kan lägga upp varierande 

bilder som visar deras personlighet, där de till exempel lägger upp bilder som rör 

företaget. Fredrika anser att det hade varit intressant om inredningsföretag även lägger 

upp bilder kring planerings- och produktionsprocessen av en produkt. 

Annika följer inredningsföretag som lägger upp miljöbilder, och företag som säljer 

inredningsprodukter i hennes smak. Hon tycker att företag ska lägga upp blandade 

bilder, både miljö- och produktbilder. Med det menar hon miljöbilder där produkten är 

placerad i ett rum med andra produkter, och med produktbild menar hon att produkten 

kan framhållas med hjälp av detaljer. Hon ger ett exempel där hon menar på att om 

produkten är en vas, kan denna framhållas genom att placera en blombukett i vasen. 

Hon tycker att företag kan använda sig av kampanjer då och då, för att variera innehållet 

i bilden och för att visa på nyheter i butiken. Något som fångar hennes uppmärksamhet 

är även när företag lägger upp bilder från deras kunder, där deras produkter är placerade 

i en kunds hem. Detta skapar en tanke hos Annika om hur produkten kan se ut i hennes 

eget hem.  
”Det är jätteroligt om de till exempel har sålt någonting och sen lägger upp en bild på 

hur det har blivit hemma hos den som har köpt det. Det tycker jag kan bli jättefint, och 

det kan vara inspirerande för mig också för då kan jag titta vidare på den personen 

också. Istället för att se en platt bild av hur en mugg ser ut i hyllan i affären ser man hur 

den kan se ut när någon har lagt någonting annat runt omkring. Hur skulle den se ut i 

mitt hus? Hur kan man göra för att framhålla möbeln, eller grejen, mer?” – Annika  

 

Ditte berättar att hon följer företaget Söstrene Grene som säljer mindre 

inredningsprodukter. Hon tycker att de ska lägga upp så kallade ”do-it-yourself” (DIY) 

som kan visa på hur deras produkter kan användas på olika och annorlunda sätt. 

”Inspiring people to think differently about their product”. Hon tycker att detta sätt 

passar de företag som ligger på en låg prisklass, vilket hon menar på att även Ikea 

passar in i. 

 
 
”Typ att det blir såhär ’det här har jag redan sett’, det blir liksom ingenting 
nytt” 
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Frida säger även att hon har slutat följa några inredningsföretag som lägger upp bilder 

på en och samma produkt men som är fotograferad i olika vinklar. Annika menar på att 

hon kan sluta följa ett inredningsföretag om de lägger upp för många liknande bilder. 

”Det behöver inte vara samma motiv, utan det blir tjatig om dem visar en bild på 10 

muggar, och sen nästa bild med 10 stolar, och nästa gång är det handdukar dem har..” 

Annika tycker istället att produkten kan framhållas genom att placera den i ett stilleben 

eller i sitt rätta element, i ett hem. Beatrice ger ett exempel av ett företag vid namn Hay 

som hon följer som lägger upp bilder med enstaka produkter i. Det tycker hon inte 

tilltalar henne särskilt mycket eftersom det endast är deras egna produkter de använder i 

bilderna, vilket gör det svårt för henne att visualisera sig hur det skulle kunna se ut i ett 

hem.  
”Alltså dem har ju bara sina egna produkter. Och det blir ju lite såhär, i och med att Hay 

har ju ett koncept dem måste följa, så blir det lite det här att du måste gilla just den 

produkten, för att bli inspirerad. Alltså det blir ju ingen blandning så, då gäller det att 

man verkligen måste kunna se att ’det bordet kan vara snyggt till en bohemisk matta’. 

Nämen alltså att.. För det visar dem ju aldrig.”  - Beatrice  

 

Hon menar på att hon inte endast vill ha produkter från ett och samma varumärke i sitt 

hem, och det är därför som hon även vill se en blandning av produkter i en bild. ”Jag 

vill ha typ såhär, jag vill ha lite blandning av typ Hay, och lite såhär bohemiskt.. Alltså 

typ varma färger, lite mer mjukt.” Hon tycker inte att företag ska lägga upp videos på 

Instagram då det tar för mycket av hennes tid, och känns ansträngande för henne att 

kolla på. Hon kan välja att sluta följa ett inredningsföretag om det är för lika bilder, 

upprepningar, fantasilösa eller om de är för opersonliga. ”Typ att det blir såhär ’det här 

har jag redan sett’, det är liksom inget nytt.” Beatrice tycker inte att företag lägga upp 

en bild som säger ”nyhet!” och en bild på ett bord. Det fångar inte hennes 

uppmärksamhet och det tilltalar inte henne, utan gör att hon scrollar vidare i sitt flöde. 

Fredrika tycker inte att företag ska lägga upp bilder som handlar om företaget där de till 

exempel beskriver att de har en ny VD, vilket hon menar på är för att hon följer 

inredningsföretag på Instagram för att bi inspirerad vilket hon inte blir av sådant 

innehåll. 

 
4.2	  Bildanalys	  	  

 
Bild 1 -  Is it like trying to be fancy but it's cheap? 
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Källa: ellosofficial A (u.å)  
 

Bilden uppfattas som tråkig utav Frida, Beatrice, Ditte och Fredrika. De anser att det är 

en produktbild och Frida har svårt för att fästa den i ett sammanhang. Beatrice, Ditte 

och Fredrika får en ”billig” känsla av bilden. Fredrika säger att det känns som att de 

med bilden vill ge en lyxig känsla men att det endast ser billigt ut. ”Is it like trying to be 

fancy but it's cheap?” menar på att hon tycker att det liknar en produktbild, vilka inte 

tilltalar henne. ”Nä, men alltså jag vet inte, det är när man – det är en produktbild, jag 

tycker att produktbilder är så jäkla tråkiga. Dem bara säger ingenting..”. Hon får en 

association till företaget Jysk, då hon känner bilden varken är kreativ eller inspirerande, 

och känns billig. Hon får även en association till tävlingar då hon ser texten i bilden 

”congratulations”, vilket gör att hon får en negativ känsla. ”Jag kommer ändå inte vinna 

så kanske därför det känns meningslöst". Hon kopplar den negativa känslan av tävlingar 

till att det känns billigt. ”Ja och jag vet inte om det är därför man kanske tänker såhär 

billigt också, för att det är tävling. Men det behöver ju inte vara billigt. Så jag vet inte 

riktigt. Men det var det som poppade upp.”  Ditte kopplar typsnittet som ett ”sälj”-

typsnitt vilket gör att det känns billigt för henne. Stjärnorna i bilden tillför också till 

känslan av ”billigt”. Fredrika menar på att hon inte förstår vad bilden ska säga henne.  

 
”It’s weird, I try to figure out what, like what it should show me. It like candles ok is it a 

decoration? But then why is it “congratulations”? Is it like for birthdays? Is it like trying 

to be fancy but it's cheap?” – Fredrika  

 

Beatrice kopplar färgerna i bilden, guld och mässing, till julen och lucia. Hon om 

färgerna och säger att de känns trendiga och stilrena. Men eftersom det är så mycket vitt 
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i bilden tycker hon att det känns kalt, och skapar därför inte en tilltalande känsla. Ditte 

säger att hon kopplar bilden till julen, och det för att hennes mamma brukar sätta upp 

liknande ljusstakar i fönstren över julen, men då i färgerna rött och grönt. Hon tycker att 

stjärnorna i bilden förstärker känslan av jul ännu mer. Fredrika menar på att hon kopplar 

färgen röd till, och därför får hon inte jul-känsla av färgerna guld och mässing. Hon 

tycker att färgerna mer passar in vid festliga sammanhang, som till exempel vid ett 

bröllop. Hon tänker på skandinavisk stil när hon ser bilden eftersom hon i vintras såg att 

alla hem i Sverige hade en sådan ljusstake i fönstren, men menar på att det är något nytt 

för henne då de inte har det så i hennes hemland. Frida, Beatrice, Ditte och Fredrika 

säger att bilden inte tilltalar dem och att de inte hade tryckt på ”gilla-knappen” på 

Instagram om de hade sett bilden där. 

Annika är av en annan åsikt gällande bilden då hon anser att den känns festlig. Hon 

säger att hon gillar produkten då den är rak, men med en motsats i form av kulor. Hon 

tycker det är bra att de har placerat stjärnor runt produkten, då det attraherar henne mer 

än om det endast hade varit en vit bakgrund. Hon får en behaglig och skön känsla av 

bilden eftersom det är en produktbild, men där de har gjort något extra i form av 

stjärnor. Hon funderar på var hon hade kunnat placera produkten i sitt hem, eftersom 

hon gillar den. Hon får associationer till julen, och till fest och glamour. Hon får en 

känsla av glädje av bilden eftersom hon tänker på julen då hon samlas med sin familj 

och med vänner för att umgås. Hon ser färgerna guld, svart och vitt i bilden och kopplar 

det till ordet ”rent”, vilket hon tycker är ett positivt ord då hon tycker om att ha det rent 

hemma. Det är en ljus bild där produkten tydligt syns, och hon säger att hon hade gillat 

bilden om hon hade sett den på Instagram. 
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Bild 2 – “ So this is rich people that are really good to like, the environment 
and use recycling […]” 
 

 
Källa: ellosofficial B (u.å) 
 
Beatrice beskriver bilden där hon ser en knubbig ljusstake. Frida tycker att bilden är 

tilltalande då det finns levande ljus, vilket hon anser skapar en varm känsla och att 

bilden känns avslappnad, lugn, stilren och äkta. Det första som Annika, Fredrika och 

Ditte ser i bilden är de levande ljusen. Annika ser även att stearin rinner ner för ett av 

ljusen vilket är något som hon gillar i bilden, och hennes första tanke är värme. Hon ser 

även en trädkvist i en spraymålad flaska som hon kopplar till hennes farmors trädgård, 

och att det är ett fint sätt att själv skapa något kreativt på. När hon kollar på bilden 

tänker hon på julen, mysigt, värme, gemenskap och lugn. Med gemenskap tänker hon på 

julen då hon umgås med sina vänner och sin familj och där ett sådant stilleben som i 

bilden hade kunnat användas som dekoration. Hon tänker att den personen som har 

skapat bilden har varit kreativ och att bilden är genomtänkt. Hon tycker om att stearinet 

har runnit på ljusen eftersom det visar på att inte allting måste vara perfekt. Beatrice får 

en känsla av skog och murrigt, och tycker att bilden är lite för kal, strikt och mörk för 

hennes smak. Hon tycker att bilden inte är särskilt bra tagen eftersom produkten känns 

för nära, där hon menar på: “Näe, jag tycker inte det är en bra bild, faktiskt. Man ser 

inte allt! Den är för nära”. Ditte och Fredrika får en känsla av mysigt, hemtrevligt och 

behagligt av bilden vilket de tror kan bero mycket på ljussättningen. De tänker att bilden 

är tagen i ett rum i ett finare, äldre, hus där det är stora dörrar och högt i tak. Denna 

association får dem av att det är en stuckatur i väggen, vilket de kopplar till lyx. Men 

Ditte ser även den spraymålade flaskan och kopplar det till återvinning, och därför 

tänker hon att det är rika människor som bor i huset och som bryr sig om miljö och 

återvinning. Hon säger att: “So this is rich people that are really good to like, the 

environment and use recycling, so you really want to buy this candleholder because 
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these are really good people. The people who have this.” Hon funderar vidare, och 

menar på att hon tycker det är konstigt att hon känner att hon vill köpa ljusstaken för 

hon menar på att den inte är särskilt speciell, ”It’s just a block!”. Fredrika tänker på 

vintern när hon ser bilden, och att det är snö utanför och en väntan på julen. 

 

Färgerna Ditte och Fredrika ser är grå, guld och grönt vilket de tänker som mörka 

färger. Mörka färger kopplas de till vintern och till mysigt. Beatrice och Frida ser 

färgerna mässing, svart, grått och vitt vilket de tycker är färger som kombinerar 

varandra väl. Men Beatrice tycker att de mörka färgerna ger en dyster stämning vilket 

gör att bilden inte tilltalar henne. Annika ser färgerna vitt, grönt och grått i olika nyanser 

vilket hon tycker framhäver produkten som är i guld på ett bra sätt, samt är färger som 

är behagliga för ögat. De mörka färgerna tycker hon ger henne en känsla av lugn, ro och 

tysthet vilket gör att bilden tilltalar henne. 

 
Bild 3 -  ”Jag får ett kall intryck, även om den är sommarinspirerad så får 
jag ett sånt intryck.” 
 

 
Källa: sleepo_se  (u.å) 
 
Samtliga respondenter kopplar bilden till ett marint tema, vilket de tror beror på 

färgerna och materialen samt det randiga i bilden. De färger som de ser är blått i olika 

nyanser, rött och vitt, samt materialet trä. Beatrice tänker på strand, fiskmåsar, sand, 

sjögräs, sommar och skärgård och hon får en varm känsla för att hon vet att det är soligt 

ute men tycker att bilden i sig känns kall. Frida får en blåsig och kall känsla av bilden då 

hon menar på: ”Jag får ett kall intryck, även om den är sommarinspirerad så får jag ett 

sånt intryck.” Annika tycker att bilden är tråkig eftersom hon känner att den inte ger 

henne någonting. Hon tror att det kan bero på att det känns för perfekt i bilden, där hon 

fortsätter med att förklara: ”Jag ser ingen värme i bilden, jag ser inte att det skulle 

kunna bo någon där”. 
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Beatrice ser böcker placerade på ett nattduksbord vilket ger henne en varm och mysig 

känsla då det får henne att tänka på att krypa ner under det varma täcket och läsa en 

bok. Hon tycker att formerna på bilden är väldigt strikta och stela och syftar då på den 

bäddade sängen och det hårda träet. Bilden är väldigt ljus och det finns mycket av 

färgen vit i bilden, vilket hon tror gör att bilden känns ännu mer strikt. ”Hade det kanske 

varit en annan färg på gardinerna så hade det kanske blivit lite mer varmt... Kanske 

någon matta eller något.” Fredrika menar även hon på att det hade varit fint med en 

soffa eller matta för att fylla ut det stora rummet. Beatrice och Ditte tycker att rummet 

är för stort för innehållet, och tycket därför att det känns tomt. Ditte menar på att det 

vita i bilden gör att rummet känns sterilt, och hon får en känsla av att sändaren försöker 

för mycket med bilden. Hon tycker inte att det finns en helhet, men hon tycker alla 

produkter i sig är fina och verkar vara av bra kvalité. Annika menar på att bilden passar 

bra i en katalog då den ser väldigt uppstyrd ut, och passar alltså inte för Instagram. Hon 

anser att bilden är tagen för att någon vill försöka sälja sängen, lakan eller sängkläder. 

Ljuset i bilden tycker hon är bra, men hon tycker att det saknas det lilla extra i bilden för 

att det ska tilltala henne. Frida menar på att bilden liknar mer en produktbild än en 

miljöbild, och det för att hon känner att bilden vill försöka sälja sängen. Fredrika 

förklarar att hon gillar när det är enkelt, men hon indikerar på att bilden är för enkel. 

Gemensamt för samtliga respondenter är att ingen av dem gillar bilden, och Annika 

menar på att om en vän hade lagt upp bilden så hade hon gillat den, men inte om ett 

företag hade lagt upp den. 
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 Bild 4 - “It’s a structured chaos, nothing is just put up in the picture” 
 

 
Källa: bolinabolina (u.å) 
 
Bilden uppfattas av samtliga respondenter vid en första anblick som rörig. De tror att 

bilden är tagen i en butik eftersom den innehåller väldigt många produkter. Frida menar 

på att bilden känns rörig för att produkterna är i olika former, ”[…]men att vissa 

mjukare produkter ger ett mjukare intryck […]” Ditte säger att en stol i bilden fångar 

hennes uppmärksamhet och att hon kan tänka sig att ha denna stolen i sitt hem, men att 

ögat sedan har svårt för att få något annat fäste. Fredrika säger att hon tänker på 

skandinavisk stil och det på grund av arrangemanget av produkter i bilden. Hon tycker 

att det ger en mysig känsla, och som att det är en butik i en mysig stad. Ditte & Fredrika 

kommer överens om att bilden representerar ett strukturerat kaos, där det är mycket 

saker men att det är planerat vart varje sak ska vara. Annika tycker att bilden skapar en 

stressig känsla eftersom hennes öga inte fastnar för något speciellt, och hon får 

anstränga sig mycket för att ta ut en grej i bilden för att försöka tänka hur den produkten 

kan se ut i hennes hem. Hon blir även orolig av att det är rörigt, och hon får upp en 

känsla av att hon vill städa. Hon anser att de som har lagt upp bilden försöker för 

mycket genom att få in så mycket produkter som möjligt i bilden att göra reklam för, 

och att det inte är något som sticker ut. ”De framhåller vilken stil företaget har, men de 

framhåller inte en produkt.” Frida menar på att om hon tar sig tid till att kolla på bilden 

så tycker hon att det är en bra bild. Det tycker hon eftersom det är mycket fint att titta 

på, och som gör henne nyfiken trots att hon inte riktigt ser vad allt är för någonting. Hon 

tror att de olika ljuskällorna i bilden gör att hon blir nyfiken att kolla närmare på bilden. 

Beatrice nämner även att ljuset i bilden ger en mysig känsla. Annika säger att hon tycker 

att ljuset i bilden är väldigt konstigt, då den är uppdelat i mörka och ljusa delar. ”Det är 
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ljust där de har ljusa och lite saker, och sen är det mörkt där de har de mörka sakerna. 

Där de har de mörka sakerna är det även mycket saker.” 

Beatrice får en mysig känsla av bilden eftersom hon tycker att det ser hemtrevligt ut. 

Hon tycker att det blir skönt för ögat när det är mycket saker att kolla på, och hon tycker 

att det finns en sorts helhet i bilden där produkterna passar ihop även om det kan se 

rörigt ut. Hon tror att hon hade gått in i butiken, men att när hon kollar närmare på 

produkterna så är det ingenting som hon hade velat köpa. Hon berättar att hon får en 

lugn känsla av bilden, men är lite osäker på varför det ger henne en lugn känsla.  

 
”Egentligen är det ju jäkligt dumt, det är ju så mycket grejer, man borde bli stressad 

istället. Men jag tänker ändå lugn för att hade det varit en så strikt butik så blir man lite 

så ’shit, jag får inte röra någonting’… Här är det lite mer såhär att du får röra för att det 

ligger så mycket grejer.”  - Beatrice  

 

Alla respondenter ser mörka färger i bilden, men att en ljust blå färg tar överhand och 

ljusnar upp bilden. Frida och Ditte menar på att färgerna är jordnära, och Beatrice syftar 

till att färgerna ger henne en association av strand och himmel. När Frida ser lamporna, 

som hon tycker ser ut som moln, menar hon på att de ger ett lugnande intryck. Hon 

säger att bilden först inte tilltalar henne, men efter en närmare och mer djupgående blick 

känner hon att hon gillar bilden. 

 

Bild 5 – ”man blir helt så snurrig i bollen” 
 

 
Källa: ulrika_vitahusetinredning (u.å)  

 
Fridas första reaktion på bilden är att det är väldigt mycket saker och att det känns 

oprofessionellt. ”Oj shit! Det är för mycket. Ja, här. Nej”. Ditte tänker att det nog är en 

butik som är väldigt rörig, och hon tänker att hon hade gått ut från butiken direkt igen 

om hon hade fått se detta. Hon tycker att det är plottrigt och att det känns billigt. 

Fredrika säger att hon hoppas att det inte är en butik, utan att det är ett lager i en butik. 

Annika refererar tillbaka till det hon har berättat innan, om att det är produkter som är 
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uppradade på en hylla, vilket är något som inte tilltalar henne. Hon känner att det är en 

trång affär och får en känsla av att alla saker inte får plats i butiken, och hon hade därför 

varit rädd för att välta ner någonting om hon hade rört sig inne i denna butik. Beatrice 

har svårt för att hitta något fokus i bilden, vilket skapar en känsla av stress. ”Det blir 

liksom bara så ’vart ska fokuset ligga?’ man blir helt så snurrig i bollen.” Annika menar 

på att några få produkter i bilden hade kunnat framhävas, istället för att ta ett fotografi 

på alla produkter. Ingen av respondenterna känner att bilden är genomtänkt, och Annika 

säger att bilden känns tråkig då inget i bilden framhävs. Annika känner att bilden 

utstrålar att det inte har lagts någon ansträngning i att ta bilden. ”Nu ställer vi alla saker 

här, och nu tar vi en bild sen lägger vi in den.” Detta är något som Ditte och Frida även 

får en känsla av. Annika tror att det finns fina produkter i bilden, men hon menar på att 

det skulle ta lång tid att plocka ut produkterna ur bilden och se dem i andra 

sammanhang. Detta är något som hon inte vill göra med denna bild då hon inte tycker 

att en bild ska ta så pass mycket energi och tid från henne. 

 

Färgerna som samtliga respondenter ser i bilden är ljusa färger, så som vitt, gult, blått 

och rosa. Vitt är en framträdande färg i bilden och Annika säger att de övriga färgerna i 

denna bild tonas bort. Ditte tror att bilden hade kunnat bli bättre om det hade arbetats 

lite mer med ljussättningen, då det nu inte är något fokus med hjälp av ljuset i bilden. 

Frida nämner också att ljuset i bilden är en anledning till att hon inte gillar bilden. ”Här 

är det mer så ’taklampa-ljus’ och känns som jag har gått in i butik och tagit kort på ett par 

hyllor. Det är ingen känsla, det är ingen som har lagt energi bakom bilden. Så bilden 

intresserar mig inte.” Beatrice säger att det är väldigt vitt och ljust i bilden vilket gör 

bilden platt och att det inte händer någonting. Hon menar även på att de ljusa 

produkterna i bilden försvinner in i bilden. Ingen av respondenterna känner att de blir 

tilltalade av bilden, även om de kan se några få produkter som de säkert hade tyckt om. 
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Bild 6 – ”Typ, här hade man kunnat slänga sig i sängen!” 
 

 
Källa: hemtex (i samarbete med Plaza Interiör) (u.å)  
 
Den första känslan som infinner sig hos Ditte, Fredrika och Frida  när de ser bilden är 

att de vill lägga sig i sängen, och att det är täcket på bilden som fångar deras 

uppmärksamhet. De säger att de inte ser att det är en säng vid en första anblick, utan 

snarare en hög av täcke vilket gör att de förknippar bilden med att mysa. Fredrika 

känner att hon hade velat ha denna säng i sitt hem. Ditte associerar bilden till när hon 

under sin barndom var hos sina morföräldrar och sov i deras hammock som ung, vilket 

hon kopplar till en positiv känsla. Beatrice tänker på slott, pampigt och makt när hon ser 

bilden, samt att bilden känns rörigt perfekt. Hon får även en känsla av jakt- eller 

skidstuga vilket hon tror beror på färgerna och materialen i bilden, vilka hon beskriver 

är trä, vitt, svart, brunt och grått. Hon tycker att bilden utstrålar en lugn stämning, vilket 

hon tror beror på sängen i bilden. ”Det blir liksom så att ’här ska man slappna av”. Hon 

nämner även att hon älskar att sova, och hon jämför denna bild med den förra bilden av 

en säng.  
”Typ, här hade man kunnat slänga sig i sängen! För att den inte är så strikt bäddad, och 

det var ju den andra. Det var liksom som att ’här kan man inte sätta sig ner för då förstör 

man hela bäddningen’. Men här är det okej att sätta sig i sängen.” – Beatrice   

 

Annika säger att hon tänker på sömn, samt på att läsa en bok och ha det mysigt. Hon 

tycker att textilierna ser mjuka och härliga ut, och att de ger en känsla av att någon bor 

där. Ljuset i bilden menar hon kan ge en tung stämning då hon tycker att ljussättningen 

bak i bilden är väldigt mörk, och väldigt ljus i främre delen av bilden. Hon menar på att 

stämningen hade blivit bättre om det hade varit ett jämnt ljus i bilden så att hon hade 

kunnat se alla detaljer i bilden. Frida tycker om bilden, och tycker att det syns att de har 

lagt ner mycket energi på bilden. Annika säger att de färger hon ser är vit, svart, grå och 
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brunt, vilka hon menar på är lugna och rena färger. Hon tycker att det både är lätta och 

tunga färger, som i kombination med varandra skapas det en balans. 
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5.0	  ANALYS	  	  

I detta kapitel presenteras en koppling mellan den teoretisk referensramen samt 

resultatet från empirin i syfte att svara på studiens frågeställningar. Som bestod av; 

Vilket innehåll i en bild ska företag fokusera på för att nå ut till önskade kunder? Vilka 

element påverkar att en bild uppfattas som tilltalande för mottagaren? 

 

Värdefullt innehåll på Instagram  
Ett budskap som tycks tilltala samtliga respondenter på Instagram är då en bild 

inspirerar dem. Detta kan kopplas till Dahlén och Lange (2009) som menar på att det är 

viktigt för företag att utforma ett meddelande med ett budskap som tilltalar målgruppen. 

Inom innehållsmarknadsföring ska innehållet kännas värdefullt för mottagaren, ske på 

människors villkor och för exempelvis vara inspirerande (Barregren & Tegborg, 2013), 

vilket kan kopplas till att respondenterna menar på att de kan sluta följa ett företag på 

Instagram om de lägger upp liknande bilder flera gånger. Innehållet ska även intressera 

och engagera konsumenter (Barregren & Tegborg 2013; Rowley, 2004), och Annika 

menar på att hon kan blir intresserad av ett innehåll där ett företag har lagt upp en bild 

på hur en kund har valt att placera en produkt från dem i sitt hem. Detta kan leda till att 

hon får en tanke om hur produkten kan se ut i hennes hem. Samtliga respondenter 

menar på att det är viktigt att företag lägger ut bilder som intresserar dem, till exempel 

där produkterna är placerade på ett sådant sätt att de tillsammans skapar en miljö. Denna 

beskrivning är enligt dem en definition av en inredningsbild, och de menar på att det är 

ett krav att dessa typer av bilder på produkter läggs upp av företag för att de ska bli 

inspirerade. De vill kunna se hur en inredningsprodukt ser ut i ett hem, och det för att 

kunna visualisera sig hur produkten kan se ut i deras eget hem. Genom att använda 

estetik i marknadskommunikationen, menar Hultén, Broweus och Van Dijk (2011) att 

ett företags varumärkesidentitet kan stärkas. Där de menar på att färg och form påverkar 

mottagarens perceptionsförmåga och kan tillfredsställa deras estetiska behov. Om 

mottagaren väljer att följa ett företag på Instagram, och då de har krav att en bild ska 

inspirera samt intressera dem kan det tänkas att estetik i marknadskommunikationen på 

Instagram är ett krav. 

  

 

 

Produktbilder med fakta på Instagram 
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Frida samt Annika  syftar till att det vid vissa fall kan vara okej att företag lägger upp 

produktbilder, men att det i sådana fall ska finnas tydlig produktinformation, samt en 

berättelse bakom produkten – vem som är formgivaren samt vad den hade för tanke 

med produkten. Alla respondenter har även höga krav på bilder från företag på 

Instagram, där de menar att bilderna ska vara av hög kvalité. Harad (2013) säger att 

informationen i innehållsmarknadsföring måste vara av hög kvalitet, aktuell information 

och värdefull, och det för att skapa ett intresse hos konsumenter. Detta styrker än mer 

att innehållsmarknadsföring som en typ av marknadskommunikation på Instagram är ett 

krav från mottagarna för att de ska vilja följa ett företag. 

 

Personlighet på Instagram 

Respondenterna menar på att ett företag som har en personlighet på Instagram 

intresserar dem. De menar på att en personlighet kan skapas genom att vara annorlunda 

och skilja sig från mängden, samt genom att lägga upp varierande bilder. Bilderna 

menar de på kan handla om företaget eller om planerings- och produktionsprocessen av 

en produkt. Rowley (2004) säger att om företag ska använda sig av sociala nätverk ska 

de vara närvarande genom att synliggöra sig själva och sina produkter, och därmed 

skapa en personlighet som konsumenterna ska vilja lära känna. Rowley (2004) menar 

även på att innehåll som handlar både om konsumenten och företaget är innehåll som 

värdesätts av konsumenter på sociala nätverk. Det kan därmed sägas att respondenterna 

värdesätter innehåll som reflekterar företags personlighet. 

 

Innehållskrav i bilder på Instagram 

De uttalanden som har kommit från respondenterna syftar på att de har höga krav på 

innehållet som kommer från företag på Instagram. De menar därför på att det ska finnas 

mer innehåll på Instagram jämfört med andra kommunikationskanaler. Ditte säger att 

hon har högre krav på bilder som inredningsföretag lägger upp på Instagram jämfört 

med övriga kanaler, då hon menar på att bilder på Instagram ska vara attraktiva, 

tilltalande och genomtänka. Frida säger också att Instagram är mer till för inspiration än 

information, då hon menar på att hon använder Instagram som ett forum för inspiration. 

Dessa skillnader gällande innehåll i olika kanaler kan refereras tillbaka till Berglund och 

Boson (2010) som menar på att budskap och kanal måste väljas i samspråk med 

varandra och utgå ifrån den tänka målgruppen. Dahlén och Lange (2009, s.503) stärker 

detta genom att säga att mediet ska välja utifrån var budskapet anses få mest effekt, och 
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syftar till att reklamen ska få ”[…] största möjliga kommunikativa genomslagskraft 

[…]”. Det tycks därför vara viktigt att det budskap i de meddelanden som företag sänder 

på kanalen Instagram ska vara inspirerande, tilltalande och genomtänkt för att kunna få 

en kommunikativ genomslagskraft hos målgruppen. 

 

Bilder som inspirerat på Instagram  
Respondenterna menar på att innehåll som företag lägger upp blir inspirerande och 

tilltalande om det är nytänkande, vilket de menar på att det kan bli om de har tänkt på 

ett annorlunda sätt gällande deras produkter. Respondenterna säger även att de blir 

tilltalade av innehåll där produkter är ihopsatta på ett sätt som de inte förväntar sig, och 

som inspirerar dem till att bli kreativa. Detta behov från mottagarna, är enligt Rowley 

(2004) viktigt för företag att ta hänsyn till då hon menar på att marknadskommunikation 

i den digitala världen måste implementeras på ett annorlunda sätt då det har skett en 

maktförskjutning från företag till konsumenter. Företag måste nu ta hänsyn till 

konsumentens behov när de ska utforma sin marknadskommunikation (Rowley, 2004). 

Då ett innehåll är nytänkande kan det kopplas till att respondenterna blir överraskade av 

ett innehåll. När mottagaren blir överraskad kan det kopplas till både en positiv och 

negativt laddad emotion, men där en överraskning oftast upplevs som en positivt laddad 

emotion (Söderlund, 2002). Då mottagarna själva menar på att de efterfrågar 

nytänkande innehåll, kan det tänkas att överraskning som emotion är en positivt laddad 

emotion. Detta kan även tänkas vara värdefullt innehåll och användbart för mottagarna 

då de kan påverkas att själva bli kreativa, vilket kan kopplas till uttalandet av Jefferson 

och Tantan (2013) där de menar på att värdefullt innehåll ska för konsumenten kännas 

användbart, relevant, informativt eller underhållande. 

 

Bild vs Text 
Samtliga respondenter säger att en bild på Instagram fångar deras uppmärksamhet, och 

att bildtexten är ett komplement för att förstå en bild bättre. Bilden är därmed det som 

fångar mottagarnas uppmärksamhet, vilket Wells, Burnett och Moriarty (2006) menar 

på kan leda till ett intresse. Tre av respondenterna kan välja att läsa en text om det är en 

bild som intresserar dem, vilket kan kopplas till Lester (2006) som menar på att text i 

samband med bild är den starkaste formen av kommunikation. En bild uppfattas och 

tolkas snabbare och enklare än texter (Geise & Baden, 2015; Dionyssopoulou, Pridezi 

& Mylonakis, 2014), och Wells, Burnett och Moriarty (2006) hävdar att visuell 
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kommunikation är sändarens mest kraftfulla medel för att fånga mottagarens 

uppmärksamhet, vilket i sin tur kan leda till ett intresse. Fredrika säger att hon tittar på 

bilder men aldrig läser den tillhörande texten på Instagram, eftersom hon följer 

inredningsföretag från flera olika länder och där hon inte förstår vad de skriver. 

Dionyssopoulou, Pridezi och Mylonakis (2014) säger att en bild anses inneha ett sorts 

visuellt språk som gör det möjligt för människan, oavsett nationalitet, att uppfatta och 

förstå bildens innehåll. I och med att Fredrika väljer att följa företag även då hon inte 

förstår vad de skriver, kan det tänkas att bilden når fram till henne och där det visuella 

språket i innehållet kan förstås. 

 

Element som påverkar hur en bild uppfattas 

De förväntningar som respondenterna har på de bilder som läggs upp på Instagram är att 

de ska vara genomtänkta samt att det ska kännas att det har lagts ner tid på bildens 

utformning. Fredrika menar på att det ska finnas en ordning i bilden, och att det har 

lagts en tanke på detaljer. Tomše och Snoj (2014) säger att kommunikation från företag 

som sker på sociala nätverk ska kännas värdefull för konsumenten, och när företag har 

den informationen kan de skapa meningsfull och bestående kommunikation med 

konsumenten. Det tycks därför vara viktigt att de element som respondenterna menar är 

viktiga och intressanta i en bild är nyttigt för företag att förstå för att kunna utforma en 

bestående kommunikation med konsumenten. Respondenterna menar även på att det ska 

finnas en sorts helhet i en bild. 

 

Annika tycker att det är fördelaktigt att blanda olika material i en bild för att få den mer 

levande. Detta refererar hon till feng shui som hon berättar kan uppnås genom att en 

bild bland annat innehåller något hårt, mjukt, mörkt och ljust för att till exempel 

förmedla en känsla av värme. För att respondenternas uppmärksamhet ska fångas ska 

det finnas något i bilden som sticker ut, och där det i bilden inte endast är platt eller 

rakt. Lindberg och Åberg (2010) menar på att uttryck i en bild kan förstärkas genom att 

använda motsatser i en bild, till exempel lätt mot tungt, runt mot kantigt eller vasst mot 

mjukt. Detta uppfattar mottagare som intressant och spännande, men där de menar på att 

det ska finnas en balans för att det ska skapas en harmoni i bilden (Lindberg & Åberg, 

2010). Beatrice säger att i bild 5  (se s. 58) är det väldigt vitt och ljust, vilket gör att den 

uppfattas som platt och menar på att det inte händer någonting, hon menar även på att 

de ljusa produkterna i bilden försvinner in i bilden. Lindberg och Åberg (2010) säger att 



Bojana Milovanovic Josefine Mårtensson Wannisa Andersson 

59 

tunga föremål och mörka ytor ska blandas med lätta föremål och ljusa ytor för att kunna 

skapa en balans i en bild. Då Beatrice uppfattar bild 5  (se s. 58) som platt på grund av 

att bilden innehåller mycket av färgen vit och där de ljusa produkterna försvinner i 

bilden, kan det kopplas till att det inte finns en balans mellan ljusa och mörka ytor, då 

det uppfattas som att bilden endast består av en ljus yta. I kontrast till detta menar 

Annika att hon i bild 6 (se s. 60) ser färgerna vit, svart, grå och brunt vilket hon menar 

på är lugna färger, och är färger som både är lätta och tunga vilket i kombination med 

varandra skapar en balans. Detta kan styrkas av att respondenterna i bild 4 (se s. 57) ser 

mörka färger men där de menar på att en ljusare blå färg väger upp de mörka färgerna 

och på så vis gör att bilden upplevs som ljusare. Dessa påståenden kan kopplas till den 

balans som Lindberg och Åberg (2010) syftar på ska finnas i en välkomponerad bild. 

Frida menar även på att det kan vara iögonfallande att se en produkt som inte är i sitt 

vanliga element då hon ger exempel på två gula fåtöljer som är placerade på en mörk 

asfalt. Detta kan kopplas till Dahlén och Lange (2009) som säger att människans 

perceptionsförmåga kan användas för att fånga mottagarens uppmärksamhet genom att 

använda färg, kontraster och oväntade inslag i bilden, och där en annorlunda utformning 

kan skapa uppmärksamhet. Eftersom Frida ger förslag på två gula fåtöljer kan färgen 

gul tänkas skapa uppmärksamhet. Genom att även koppla detta till asfalt där fåtöljer 

inte är i sitt vanliga element kan kontraster och oväntade inslag även stärka att en 

uppmärksamhet kan skapas. Detta kan även kopplas till att det inte passar i hennes 

bildschema vilket Kjörup menar på grundar sig i en människas sociala verklighet, och 

det eftersom att det kan tänkas att fåtöljer är placerade i ett rum och inte på asfalt. 

Därmed kan det tänkas att en annorlunda utformning kan gestaltas av Fridas förslag, 

och på så vis skapa en uppmärksamhet. 

 

Uppmärksamhet 
Gemensamt för respondenterna är att deras uppmärksamhet dras till detaljer i en bild, 

där de menar på att färg är en detalj som kan fånga deras uppmärksamhet. Lester (2006) 

menar på att färg i bilden kan dra till sig uppmärksamheten, och kan användas för att 

lyfta fram vissa delar av ett budskap i en bild. Respondenterna menar på att det är 

väldigt ljusa färger i bild 5 (se s. 58) så som vitt, gult, blått och rosa. De menar på att 

den vita färgen är framträdande i bilden och att de övriga färgerna tonas bort, då de är i 

en ljus nyans. Därmed är vit en färg som kan kopplas till att den inte har styrkan till att 

fånga respondenternas uppmärksamhet, och därmed inte hjälper till att lyfta fram ett 
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budskap i en bild. Beatrice säger att vitt även är en framträdande färg i bild 3 (se s. 55), 

vilket hon menar på gör att bilden känns strikt. Hon tror att en varmare färg på 

gardinerna, eller i form av en matta hade kunnat skapa uppmärksamhet i bilden, samt 

göra att bilden känns varmare. Färg har en stor påverkan i bilder och kan uppfattas som 

varma eller kalla, där varma färger uppfattas som positiva och dras mot betrakataren 

(Lindberg & Åberg 2010; Lester, 2006). I detta fall tycks färg påverka hur helheten av 

bilden uppfattas. Annika säger att hon ser färgerna vit, grön och grå i olika nyanser i 

bild 2 (se s. 54) vilket hon tycker är färger som är behagliga för ögat och som framhäver 

produkten i guld på ett bra sätt. Lindberg och Åberg (2010) menar på att om färger tar 

upp för mycket plats i en bild kan innehållet vara svårt för betraktaren att uppfatta, 

vilket kan kopplas till att Annika känner att bildens innehåll är lätt att uppfatta och att 

huvudmotivet och dess färg lyfts fram med hjälp av de få och subtila färgerna i 

bakgrunden. 

 

Emotion och färg 

Ditte menar på att en inredningsbild ska för henne kännas hemtrevlig och mysigt, samt 

att det ska ge henne en ”må-bra” känsla. Beatrice säger att en inredningsbild ska få 

henne att vilja bli kreativ, idérik och glad. Annika säger att bilden ska beröra på något 

vis, samt att hon ska få en känsla av lugn och ro och ge henne en känsla av glädje. De 

emotioner som Tate, McQuitty och Sautter (2011) menar på genererar positiva känslor 

kopplas ihop med begrepp så som värme, vänskap eller kärlek. I bild 1 (se s. 52) ser 

samtliga respondenter att det är en ljusstake i form av en produktbild. Beatrice kopplar 

färgerna guld och mässing till jul och lucia, och Annika ser färgerna guld, vitt och svart 

och kopplar dessa till ordet ”rent”, vilket hon uppfattar som ett positivt ord då hon 

tycker om att ha det rent hemma. Dahlén och Lange (2009) menar på att människan 

automatiskt kan koppla en färg till en känsla, vilket gör att en mottagare kan koppla en 

färg i en bild till en specifik känsla. Beatrice tycker att färgerna i bild 2 (se s. 54) är 

mörka och menar på att de påverkar att hon uppfattar stämningen i bilden som dyster, 

vilket hon säger leder till att bilden inte tilltalar henne. Lester (2006) säger att färger är 

det visuella attribut som starkast påverkar hur människan uppfattar och känner för en 

bild. Lester (2006) menar på att ljusa färger kopplas ihop med en glad och upplyftande 

känsla, och mörka färger sätts samman med en känsla av sorgsenhet och strikthet. 

Ditte och Fredrika får en mysig, hemtrevlig och behaglig känsla av bild 2 (se s. 54), 

vilket de tror beror mycket på ljussättningen. Beatrice nämner även att ljuset i bild 4  (se 
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s. 57) ger henne en mysig känsla. Lindberg och Åberg (2010) säger att ljus och färg i en 

bild har en stor påverkan i hur stämningen i bilden uppfattas, vilket kan kopplas till de 

känslor som respondenterna får av bilderna. I kontrast till detta menar Ditte och Frida 

att de inte tycker om ljuset i bild 5  (se s. 58) då det inte finns något fokus i bilden med 

hjälp av ljuset. Detta tror de är en av anledningarna till att de inte gillar bilden. Lindberg 

och Åberg (2010) menar även på att ljussättning i en bild påverkar hur innehållet 

uppfattas på det vis att ljuset kan göra det lättare för betraktaren att ta till sig innehållet i 

en bild, och det genom att framhäva eller dämpa olika delar. I och med att 

respondenterna menar på att det inte finns något fokus i bilden kan det göra att 

innehållet i bilden blir svårare för dem att uppfatta. I bild 4  (se s. 57) menar Frida på att 

de olika ljuskällorna gör att hon blir nyfiken på att kolla närmare i bilden, vilket kan 

kopplas till att ljussättningen i detta fall är lyckad då ljuset gör det lättare för henne att 

ta till sig innehållet. Färg kan även användas för att förstärka bildens innehåll 

(Bergström, 2015), vilket för Ditte och Fredrika i bild 2 (se s. 54) gör att de uppfattar 

bilden som mysig. De menar på att färgerna grå, guld och grönt är mörka färger som gör 

att de kopplar bilden till vinter. Annika menar även på att de mörka färgerna i bilden ger 

henne en känsla av tysthet samt lugn och ro, vilket är en anledning till att hon blir 

tilltalad av bilden. Färg tycks i dessa fall påverka att bilden uppfattas som tilltalande. 

Färg kan därför tänkas påverka hur ett budskap uppfattas i en bild. 

 

Hultén, Broweus och Van Dijk (2011) samt Lester (2006) säger att betydelsen av färger 

bland annat ligger i kultur, vilket därmed påverkar hur människan uppfattar färger. I 

bild 3 (se s. 55) uppfattar samtliga respondenter att bilden reflekterar ett marint tema, 

vilket de själva tror beror på de färger och material som finns i bilden, samt att det är 

randigt. De menar på att färgerna i bilden är blå, rött och vitt samt materialet trä. 

Anledningen till att de kopplar dessa färger till ett marint tema kan tänkas bero på den 

kultur som de lever i, där marint kan tänkas kopplas till båtar och havet. I bild 4 (se s. 

57) menar de på att färgerna är jordnära, och Beatrice syftar till att färgerna ger henne 

en association av strand och himmel. Färgerna beskriver de som mörka, men där en ljus 

blå färg är framträdande. Detta kan kopplas till att människans bildschema påverkar hur 

människan uppfattar saker och ting (Kjørup, 2004). Med tanke på att en himmel är blå 

kan det tänkas att det påverkar hur hon uppfattar färgen blå i andra sammanhang. En blå 

himmel kan även tänkas koppla till en sommardag, vilket kan leda till att Beatrice även 

tänker på strand i samband med bilden. Hur människans bildschema är uppbyggt beror 
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på hur de uppfattar den sociala verkligheten och ligger i människans undermedvetna 

(Kjørup, 2004). Detta påverkar bland annat hur människan tolkar bilder, tillsammans 

med människans tidigare minnen, erfarenheter och vetskap om världen (Bergström, 

2011).   

 

Personliga erfarenheter 

Lindberg och Åberg (2010) menar på att en viktig del i komponerandet av en bild är att 

förtydliga och förenkla, men samtidigt inte förklara allt i bilden då den inte blir öppen 

för tolkning. En välkomponerad bild ska alltså kunna tolkas av betraktaren (Lindberg & 

Åberg, 2010). Bild 1 (se s. 52)  föreställer en ljusstake som huvudmotiv och som är 

placerad i mitten av bilden. Bakgrunden består av en vit yta med ditritade stjärnor. Uppe 

i vänstra hörnet finns en text som säger ”congratulations”. Tre av respondenterna menar 

på att bild 1 (se s. 52)  känns billig, samt att den liknar en produktbild då de anser att 

den varken är kreativ eller inspirerande. Fyra av respondenterna får en känsla av jul då 

de menar på att produkten används på julen.  Fredrika får även en association till 

tävlingar då hon ser texten ”congratulations” i bilden vilket gör att hon får en negativ 

känsla. Hon menar på att hon aldrig vinner tävlingar, och därför kopplar hon denna 

upplevelse med bildens budskap. Annika får en annan koppling då hon anser att den 

känns festlig, och att hon får associationer till fest, glamour och julen. Hon får en känsla 

av glädje eftersom hon tänker på julen då hon umgås med sin familj och sina vänner. 

Denna känsla och tolkning infinner sig hos Annika även i bild 2 (se s. 54). Söderlund 

(2002) menar på att människan inte upplevler samma emotion till samma stimulus, 

vilket kan förklaras av att människans emotion påverkas av tidigare erfarenheter. Den 

emotion som uppstod för ett visst stimuli tidigare, påverkar även den emotion som 

uppstår när människan utsätts för samma stimuli vid ett senare tillfälle (Söderlund, 

2002). Eftersom Beatrice och Annika har två helt olika tolkningar av bilden kan det 

tänkas att personliga erfarenheter samt minnen starkt påverkar deras uppfattning av 

bilden, vilket även gör att en emotion uppstår kopplat till deras tidigare erfarenheter och 

minnen. 

 

I bild 2 (se s. 54) är en ljusstake huvudmotivet, där det har placerats fyra tända ljus. 

Produkten finns i en miljö och ljusstaken är placerad på ett bord tillsammans med en vas 

i form av en flaska där det i flaskan har placerats en tall-gren. I bakgrunden syns en grå 

vägg med stuckatur, samt en svartvit tavla som föreställer människor. Ditte och Fredrika 
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säger att motivet i bild 2 (se s. 54) är en ljusstake. De tänker att bilden är tagen i ett rum 

i ett finare, äldre hus med stora dörrar och högt i tak. De syftar till att de får denna 

association eftersom att det är en stuckatur i väggen bakom huvudmotivet, vilket de 

kopplar till lyx. Ditte ser även en flaska som hon tänker är spraymålad och där de har 

satt en trädkvist i, vilket hon kopplar till återvinning. På så vis tänker hon att det är rika 

människor som bor i huset och som bryr sig om miljö och återvinning, vilket gör att hon 

känner att hon vill köpa ljusstaken på bilden eftersom hon tänker att de människorna 

som äger ljusstaken är bra människor. Hon tycker att det är konstigt att hon vill köpa 

ljusstaken, eftersom hon säger att det egentligen inte är något speciellt med den. 

Lindberg och Åberg (2010) menar på att ett huvudmotiv i en bild kan uppfattas olika 

beroende på vilken miljö det är placerat i. Vilken bakgrund som finns bakom 

huvudmotivet kan skapa olika associationer, samt olika berättelser om vad som sker i 

bilden. Detta kan starkt exemplifieras i påståendet från Ditte, då hon gör en utförlig 

tolkning av bilden och menar på att det påverkar henne på så vis att hon vill köpa 

produkten. I jämförelse med bild 1 (se s. 52)  där bakgrunden var vit och bestod av 

stjärnor, kan det tänkas att bakgrunden i bild 2 (se s. 54) starkt påverkar hur 

huvudmotivet uppfattas samt att en mer utförligare tolkning kan göras. Fredrika tänker 

på vintern när hon ser bild 2 (se s. 54) då hon menar på att det snöar utanför och hon 

visualiserar sig själv i bilden då hon menar på att hon sitter där och väntar på julen. 

Samtliga respondenter menar på att de får en känsla av värme av bilden, och syftar till 

att de tända ljusen påverkar detta. Värmen menar de på ger dem en positiv emotion. 

Detta kan kopplas till människans bildschema då Kjørup (2004) menar på att människan 

skapar bilscheman för att kategorisera vad de har sett tidigare, och på så vis kan 

återkoppla till detta vid ett senare tillfälle. Detta gör människan för att kunna förstå den 

sociala verkligheten. Då Annika säger att  ljusen i bilden är tända och att hon känner 

värme från bilden kan detta kopplas till hennes bilschema då det kan reflektera att ett 

tänt ljus kopplas ihop med eld och på så vis även värme. Annika menar på att hon gillar 

att ljusen är tända och att det har runnit stearin från ljusen, då hon gillar att allt inte är 

perfekt i bilden och att det känns som att någon bor där. 

 

Bild 3  (se s. 55) föreställer en bild av ett rum, där en säng är huvudmotivet tillsammans 

med två nattduksbord samt en tavla. Det syns även ett fönster med en blå himmel 

utanför. När Beatrice ser bild 3 (se s. 55) tänker hon på strand, fiskmåsar, sand, sjögräs, 

skärgård och sommar vilket hon menar på ger henne en varm känsla eftersom hon 
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tänker att det är soligt ute. Trots detta tycker hon att bilden i sig känns kall. Frida säger 

även att hon får ett kallt intryck av bilden, även fast hon tycker att bilden är inspirerad 

av sommaren och på så vis egentligen ska ge en varm känsla. Annika uppfattar bilden 

som tråkig, vilket hon tror kan bero på att hon känner att det är för perfekt i bilden. Hon 

menar på att det inte finns någon värme i bilden, och hon ser inte att någon skulle kunna 

bo där.Fredrika och Ditte säger att rummet känns för stort för innehållet, och tycker 

därför att det känns tomt. De menar på att bilden hade kunnat bli bättre om det även 

hade funnits en soffa eller en matta för att fylla ut det stora rummet. Detta kan kopplas 

till att Scott (1994) menar på att en bildtolkning påverkas av en betraktares individuella, 

sociala och kulturella kontext på så vis att det kan tänkas att respondenternas kulturella 

kontext säger att ett rum ska innehålla vissa delar. När rummet i bild 3 (se s. 55) inte 

innehåller de delar som respondenterna anser att ett rum ska innehålla kan rummet 

därför kännas tomt och kallt. Även om Beatrice anser att bilden känns kall, får hon en 

mysig känsla då hon ser böcker på nattduksbordet och tänker på att hon vill krypa ner 

under det varma täcket för att läsa en bok. Detta kan kopplas till att emotioner kan 

kopplas till ett objekt, och där denna känsla sedan återkopplas när människan vid ett 

senare tillfälle ser detta objekt. I Beatrices fall kan det vara att hon tänker på att slappna 

av och ha det mysigt när hon lägger sig i sängen med en bok, och på så vis kan denna 

emotion vara kopplad till säng som ett objekt. För att jämföra bild 3 (se s. 55) samt bild 

6 (se s. 60) som båda innehåller en bild av en säng kan en sammanfattning av bild 3 (se 

s. 55) vara att bilden ger ett kallt intryck, trots att respondenterna menar på att det är 

varmt ute. I bild 6 (se s. 60) är en säng huvudmotivet men där täcken i ljusa färger 

ligger i en hög på sängen. Framtill i bilden syns ett trägolv i form av furu, och baktill i 

bilden syns en mörk vägg med stuckatur. I bild 6 (se s. 60)  får samtliga respondenter ett 

varmare intryck då de menar på att de vill lägga sig i sängen och förknippar den med att 

mysa. De säger att täcket på bilden fångar deras uppmärksamhet, och Annika tycker att 

textilierna ser mjuka och härliga ut, samt att det ger henne en känsla av att någon bor 

där. Lindberg och Åberg (2010) uttrycker att en böljande form skapar lugn i en bild, 

vilket kan tänkas koppla till täcket som är av en böljande form och då respondenterna 

förknippar bilden med att mysa. Det kan även tänkas kopplas till Kjørup (2004) som 

menar på att en människas bildschema reflekterar hur en person uppfattar den sociala 

verkligheten. Det kan i detta fall kopplas till den obäddade sängen, som gör att 

respondenterna tänker på att mysa och sova då en säng är obäddad när någon sover i 

den. 
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Bild 4 (se s. 57) och bild 5 (se s. 58) uppfattas vara bilder fotograferade i olika butiker. I 

bild 5 (se s. 58) finns där olika inredningsprodukter placerade på golv, bord samt hyllor. 

Det syns ingen ljuskälla, men där det kan antas att en takarmatur har använts då det syns 

att det är ljus i bilden. I bild 4 (se s. 57) finns där olika inredningsprodukter placerade på 

två bord. I bilden topp finns där glödlampor som hänger ner samt moln-liknande 

armaturer. Det finns ljuskällor placerade på olika ställen i bilden. I bild 4 (se s. 57) 

tänker Fredrika på skandinavisk stil och det på grund av arrangemanget av produkter i 

bilden. Hon tycker att det ger en mysig känsla, och menar på att det ser ut att vara en 

butik i en mysig stad. Bergström (2011) säger att bilder med en perfekt balans mellan 

redundans och entropi skapar en tillfredsställelse hos människan, vilket gör att en bild är 

öppen för tolkning. Detta kan kopplas till det som Fredrika säger då hon gör en 

koppling till egna minnen, och erfarenheter hon upplevt. Detta kan styrkas med att 

Bergström (2011) säger att om upplevelsen är stark kan det resultera i att ett fotografi 

till exempel väcker gamla minnen hos en person och på så vis skapar en känsla hos 

betraktaren. Där Fredrika menar på att hon får en mysig känsla av bilden, eftersom hon 

kopplar det till en butik i en mysig stad. Beatrice säger även att hon tycker att bilden ger 

henne en mysig känsla och det eftersom hon menar på att det är skönt för ögat eftersom 

det är så mycket att kolla på. Hon menar även att hon får en lugn känsla av bilden, vilket 

hon själv påpekar är konstigt då hon säger att det är väldigt mycket saker. Hon kopplar 

tillslut den lugna känslan till att hon hade känt sig lugn av att gå in i en sådan butik 

eftersom hon menar på att den inte känns särskilt strikt, och därför hade hon känt att hon 

får lov att röra på de produkter som finns. Detta kan kopplas till Annikas tolkning av 

bild 5  (se s. 58) där hon säger att hon känner att det är en bild av en trång affär och att 

hon får en känsla av att alla saker inte får plats i butiken. Därför hade hon känt sig rädd 

för att välta ner någonting om hon hade rört sig inne i denna butik. Bergström (2011) 

förklarar att det sista steget i en bildtolkning handlar om att människan gör en tolkning 

för att förstå fotografiets betydelse. Vilket görs med hjälp av en persons tidigare 

erfarenheter, minnen och åsikter. En tolkning görs i form av tre faser där människan 

först uppfattar bildens kärnbetydelse, som sedan går över i bildens bibetydelse, och som 

till slut leder till privata associationer. När en bild har nått detta steg, samt tagit sig 

igenom dessa tre faser blir bilden öppen för tolkning vilket gör det möjligt att 

intentionen med bilden når fram (Bergström, 2011). I Beatrices samt Annikas fall kan 

det tolkas att kärnbetydelsen är att de uppfattar att det är en bild av en butik, och där den 
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första fasen är något som nästan alla uppfattar lika. Den mångtydiga betydelsen kan 

vara att de båda känner att butikerna innehåller mycket produkter. I den sista fasen 

kopplar de båda till att de har en upplevelse av att röra sig i liknande butiker, vilket gör 

att de får en personlig association av bilden. En bild kan därmed ha olika betydelser för 

en människa, och betydelsen kan även skilja sig mellan människor (Sahlström, 1997; 

Berger, 2012). Hjärnan arrangerar alla dessa intryck till en helhet, vilket gör att 

människan kan förstå och tolka en bild (Lester, 2006). Det kan därför anses att de delar 

som har tagits upp från respondenterna är intryck som tillsammans skapar en helhet. 

Dessa delar som påverkar helheten grundas därmed utifrån en individuell, social och 

kulturell kontext (Scott, 1994) och uttrycks i en bild som element i form av färg, ljus 

och emotion. 
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6.0	  SLUTSATS	  	  

I detta kapitel presenteras studiens slutsats. Studiens syfte är att undersöka vad 

mottagaren anser är ett värdeskapande innehåll i ett företags visuella kommunikation 

på Instagram. Genom insamlad empiri och genomförd analys har studiens syfte 

besvarats i nedanstående slutsats. 

 
Samtliga respondenter anser att de bilder som inredningsföretag lägger upp på 

Instagram ska tilltala dem genom att vara inspirerande eller intressanta, och det för att 

de aktivt ska välja att följa inredningsföretag. Därmed kan det tänkas att detta borde 

vara lämpligt för företag att ta hänsyn till då de väljer att implementera sin 

marknadskommunikation på Instagram. Respondenterna menar på att det budskap som 

ska finnas på Instagram ska skilja sig från övriga kommunikationskanaler, och det 

eftersom de själva väljer att följa ett företag på Instagram och därför ska budskapet som 

kommuniceras där intressera dem. 

 

Det innehåll som respondenterna menar på intresserar, samt är värdeskapande för dem, 

är när företag lägger upp varierande bilder med nytänkande innehåll som reflekterar 

företagets personlighet. De bilder som respondenterna menar på inspirerar dem är när 

produkterna är placerade på ett sådant sätt att de tillsammans skapar en miljö, eller när 

produkterna är placerade i någon typ av miljö, och det för att det möjliggör att de kan 

visualisera sig hur produkter skulle kunna se ut i deras eget hem. Ett värdefullt innehåll 

kan därför tänkas vara en kombination av att variera vilka typer av bilder som läggs 

upp, att bilderna har ett nytänkande innehåll och att det i alla bilder ska reflektera 

företagets personlighet. Samt att det till största del ska bestå av bilder där deras 

produkter är placerad i någon form av miljö som kan inspirera respondenterna.  

 

För att en bild ska uppfattas som tilltalande för respondenterna krävs det att bilden först 

fångar deras uppmärksamhet. Respondenterna säger att färg, ljus, kontraster och 

oväntade inslag i en bild kan dra till sig deras uppmärksamhet. 

 

De bildelement som tycks påverka hur respondenterna uppfattar en bild är genom färg, 

ljussättning, bildkomposition, samt om det finns en bakgrund eller en miljö. Dessa delar 

påverkar sedan om det leder till att respondenterna skapar en tolkning av en bild samt 

om en emotion skapas. Bildelementen kan ses som enskilda delar men som tillsammans 
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skapar en helhet. Om en del fattas kan det därmed påverka hur en bild som helhet 

uppfattas, och leda till att en bild inte tilltalar respondenterna. Det kan utifrån 

bildanalyserna i analysen dras en övergripande koppling till att ett bildelement kan 

påverka hur bilden uppfattas som helhet. Detta genom att en av respondenterna 

uppfattar den mörka färgen i bild 2 (se s. 54) som dyster, vilket respondenten tycker gör 

att bilden som helhet uppfattas som dyster. Liknande kopplingar kan dras i analysen 

som tyder på liknande sak, men där respondenterna syftar på olika bilder, samt olika 

element i en bild. Därmed kan det inte dras några tydliga kopplingar om vad, i de olika 

bildelementen, som påverkar att en bild uppfattas som tilltalande, utan det kan endast 

fastställas vilka element i en bild som tycks påverka hur en bild uppfattas. Då 

respondenterna har utfört en djupgående tolkning av en bild, kan det i analysen även 

påvisa att en emotion har skapats. Denna emotion kan påvisas vara stark då 

respondenterna tolkade bilden på ett sådant sätt att de fick en personlig association av 

bilden, och det ofta i form av minnen. Den personliga associationen kunde i analysen 

främst påvisas i de bilder som föreställde någon sorts miljö och som på något vis följde 

deras bildschema. Detta kan kopplas till respondenternas uppfattning av bild 6  (se s. 

60) där sängen är obäddad vilket kan tänkas göra att de kopplar sängen till att sova, och 

där de tända ljuset i bild 2 (se s. 54) kopplas till värme då eld ger värme. 

 

Den personliga associationen var därför svag i de bilder där det saknades delar och som 

på så vis inte skapade en helhet. Därmed kunde det inte ledas fram till en tolkning av 

bilden, vilket även resulterade i en avsaknad av emotion. Detta kan förknippas till det 

respondenterna säger när de menar på att bild 5 (se s. 58) uppfattas som platt och utan 

någon utmärkande färg, och där avsaknaden av viktiga bildelement kan tänkas ha gjort 

att de heller inte drog någon personlig association, vilket därför leder till att de inte fick 

någon känsla för bilden. Denna bild tilltalade inte respondenterna, vilket i grunden kan 

kopplas till att ett bildelement fattades och störde bildens helhet. 

 

De bilder där respondenterna har gjort en djupgående tolkning med koppling till 

personliga associationer i form av ett positivt personligt minne, skapar därför en positiv 

emotion vilket gör att bilden på så vis uppfattas som tilltalande. Därmed kan det tänkas 

vara viktigt att alla element samspelar och skapar en helhet, som kan leda till att en 

tolkning av bilden och på så vis även gör det möjligt att ett budskap i en bild når fram. 
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7.0	  FORSKNINGSBIDRAG	  	  

7.1	  Praktiska	  bidrag	  

Den empiriska undersökningen resluterar i en förståelse kring huruvida respondernterna 

anser är en tilltalande bild för dem och åsikter kring huruvida en inredningsbild bör 

utformas på Instagram. Viktiga aspekter så som planering, helheten och syfte att 

inspirera framkom där respondenterna önskade att företagen inspirera och påvisar på 

“nytänk” även framkom. Empiriska undersökningen indikerar även en stark koppling 

mellan preferenser och tolkningar vilket leder till att en djupare företåelse i 

konsumenternas motiv kan anses vara av vikt.  

 

Denna studie kan komma att gynna marknadsförare i syfte att skapa en 

marknadskommunikation, främst inom inredning, på Instagram. Information kring 

huruvida bilden bör utformas samt repondenternas resonemang om önskad tilltalande 

bild kan bidra till en “effektiv marknadskommunikation”.  

 

Resultatet i studien kan vara av vikt för företag som, för exempelvis, har begränsat 

ekonomisk stöd, och/eller vill uppnå en bred kommunikation internationellt. Resultatet 

kan verka som en guide där bildelement som tycks påverka konsumentens uppfattning 

av bilder bildkomponering som indikerar till värde och inspiration kan framkomma 

samt motiv i varför detta kan anses vara en bra bildkomponering. Företagen får även en 

djupare förståelse i huruvida konsumenter uppfattar bilden på fenomenet Instagram. 

 

7.2	  Teoretisk	  bidrag	  

Resultatet i denna studie visar på en koppling mellan människans preferenser och 

tolkningar, att erfarenheter för individen spelar en stor roll i huruvida de senare tolkar 

deras omgivning. Bergström (2011) samt Gambetti och Schultz (2014) menar på ett en 

grundlig studie i vad konsumenten anses väcka uppmärksamhet är viktig för att kunna 

skapa en budskap som sedan kommer att tilltala konsumenten.  

 

Studien resulterar vidare i en förståelse i tolkningprocessen där Bergstöm (2011) 

indikerar i att konsumenternas tolkningar är individuell. En förståelse kring 

tolkningsprocessens tre steg av Bergström (2011) kunde förstås genom att utföre en 
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semi-strukturerad intervju rekommenderad av Yin (2009), Christensen et al. (2010) 

samt Bryman och Bell (2013) 

 

Slutligen har denna studie resulterat i en informativ förståelse kring bildtolkning av 

fenomenet Instagram som anses kan appliceras på innehållsmarknadsföring som 

beskrivs av Barregren och Tegborg (2013) innehållande tre principer; innehållet skall 

attrahera kunder, det måste avra tydligt att det är företaget som publicerar innehållet 

och att konsumenter måste uppleva innehållet som värdefull.  
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8.0	  REKOMMENDATIONER	  

Baserat på denna studie kan ett flertal intressanta ingångsämnen till fortsatt forskning 

utarbetas. Fokus i denna studie ligger i mottagarens perspektiv, där det har tagits fram 

information om vad mottagaren anser är värdeskapande innehåll, samt vilka bildelement 

som anses påverka uppfattningen av en tilltalande bild. Informationen togs fram genom 

att utföra intervjuer där det har diskuterats kring bilder och instagram, samt där en 

bildanalys har gjorts utifrån sex olika bilder tagna från olika inrednings-företag. För 

fortsatt forskning kan det vara intressant att bygga på dessa ämnen genom att utföra en 

kvantiativ forskningsstretagi. Utifrån denna studiens slutsats kan det sägas att de 

bildelement som tycks påverka hur en inredningsbild uppfattas är färg, ljus samt miljö. 

Dessa verkar även påverka möjligheten till att respondeterna utför en bildtolkning samt 

om en emotion uppstår. Det kan därför vara intressant att plocka ut dessa delar, eller 

begrepp, och omvandla dem till variabler. Där dessa variabler kan testas för att se om de 

påverkar att en bildtolkning utförs, eller om en emotion uppstår. 

 

Det kan även vara intressant att undersöka fenomenet närmare, och djupare, och där 

fokus istället ligger på emotionsmarknadsföring. Genom att använda ett företag på 

Instagram som ett fall kan vissa utvalda bilder med koppling till emotion visas för ett 

antal respondenter på Instagram, för att sedan undersöka hur respondenterna uppfattar 

bilderna på ett emotionellt plan. Slutligen kan det nämnas att de ämnen som har 

behandlats i denna studie, innehållsmarknadsföring samt Instagram, är relativt nya 

fenomen som kan utforskas vidare. Speciellt med tanke på bilder eftersom synen 

innehar en framträdande roll bland människans sinnen.  
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10.0	  APPENDIX	  

Intervguide	  (svenska)	  	  

 Tema: Allmänt/Inledande frågor 

• Bakgrundsinformation om personen 
- kön/ålder/yrke 

• Varför använder du Instagram? 

• Hur ofta är du inne på Instagram? 

- (hur många gånger per dag? och hur länge under de gångerna?) 
• Hur aktiv är du på Instagram? (få fram på ungefär hur aktiv de är)  

• Gilla bilder/kommentera. vänner/företag. Skriva hashtags/kolla hashtags. 

• Letar du aktivt efter nya bilder/konton/användare?  
- om ja, hur då? 

• Hur stort intresse har du för inredning? 

• Hur kommer det sig att du är intresserad av inredning?  

• Anser du att du har höga/högre krav på dessa typer av bilder (inredningsbiler)?  

• Vad anser du är en inredningsbild?  

• Vilka typer av inredningsbilder tilltalar dig? (försöka komma in på vilken typ av 

stil personen har)  

•  

Tema: Generellt om inredningbilder 

• Vad fångar din uppmärksamhet gällande bilder av inredning?   

• Vad anser du är en tilltalande bild av inredning? 

• Hur definierar du tilltalande? (finns det några kriterier för en tilltalande bild?) 

• Vad tycker du att inredningsföretag ska lägga upp för typ av bilder? 

• Av vilka typer av bilder blir du inspirerad? 

• När känner du att du blir inspirerad av en inredningsbild?  

• Hur känner du när du tittar på inredningsbilder? (tilltalande/icke-tilltalande) 

• Vad kännetecknar de bilder du anser är tilltalande för dig? 

- Vad gör att du gillar en bild? (Måste det vara inredning i din stil, osv)  

• Vad kännetecknar de bilder du anser är icke tilltalande? 

• Vad fångar din uppmärksamhet först? (bilden eller texten)   

- Brukar du läsa bildtexten?  

 
Tema: Djupgående bilder från inredningsföretag 
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• Följer du inredningsföretag på Instagram? 

• Vad är anledningen till att du följer inredningsföretag? Kan du nämna några 

inredningsföretag du följer och varför?  
• Vad för typ av bilder läggs det upp av de inredningsföretag du följer? (nämna/förklara 

några bilder de lägger upp)  

• Passar det din stil?  

• Får du andra associationer av företaget?  

• Hur har du hittat dessa företagen?  

- Har du sökt på företegen?  

• Har du tidigare förkunskaper om företaget?  

- eller har u hittat intresset för dom på Instagram?  

- Genom dina vänner eller via hashtaggar? 

• Vad tycker du att inredningsföretag ska lägga upp för bilder?  
- Varför?  

• Tror du att dessa bilder även hade passat i andra kommunikationskanaler? 

(utomhusreklam, direktreklam osv)  

- Varför/Varför inte? 

• Vilka typ av bilder tycker du inte att inredningsföretag ska lägga upp?  
- Varför inte? 

• Är det något specifikt i en bild som fångar din uppmärksamhet? 

• Vad känner du när du ser en bild med innehåll som inte tilltalar dig?  

• Vilket “innehåll” i en bild är intressant för dig?  

• När tycker du att de bilder som företag lägger upp inte tilltalar dig?   
- Är det något speciellt innehåll i en bild som inte tilltalar dig? 

• Känner du igen att vissa bilder tillhör ett företag? 

• Vad kan leda till att du slutar följa ett visst inredningsföretag? 

• Tycker du att det ska skilja sig mellan vilka bilder som inredningsföretag lägger 

upp på Instagram jämfört med andra kanaler/medium?  
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Bildanalys	  

Genomgå en tolkningsprocess hos mottagaren: 

• Vad är det första du ser i bilden? (former) 

• Vad är det första du tänker på när du ser bilden?  

• Vad finns i bilden? Beskriv bilden. (i detaljnivå.)  

• Vad får du för associationer av bilden?  

- Vad ger bilden dig för känsla?  

- Vilka associationer får du av objekten i bilden?  

• Vilka färger kan du se?  
- Hur känner du inför färgerna?  

- Vad associerar u med färgerna?t 
• Vad anser du om ljuset i bilden? 

• Vilken stämning är det i bilden?  
- Varför? 

• (Vad tror du att “dem” vill säga med denna bild?) 

• Tilltalar bilden dig?  

- Varför/varför inte?  

• Hade du gillat bilden om du hade sett den på instagram? 
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Intervjuguide	  (engelska)	  	  

Theme: Generically/leading questions 

Inredningsbild = picture of interior decoration/ interior image 

• Bakground information 
- Age/sex/profession 

• Do you think that you are easily influenced of advertisements?  

• How often do you think you are exposed of advertisements?  

• Is there a specific kind of advertisement that attracts your attention more than 

others? 

• What is the main reason that you use Instagram? 

• How often are you on Instagram?  

• How active are you on Instagram? (try to get some kind of measurable range of how 

active they are) 

• Are you using the “like” mostly for your friends or on companies/organizations? 

• Do you comment on the pictures uploaded on Instagram? Is it mostly pictures 

uploaded from your friends or companies/organizations? 

• Do you use the hashtags? 

• Do you often search for new pictures/profiles/users? 
- If yes, how?  

- Through hashtags or through the likes of your friends?  

• How large/strong is your interest of interior decoration? 

• What is the reason/s for the interest of interior decoration? 

• Do you think that you have a higher demand on pictures of interior decoration? 

• What defines a picture of interior decoration for you? 

• What type of interior decoration appeals for you? (think in the terms of pictures)(try 

to find out the style the individual have or like) 

 

Theme: Generically about pictures of interior decoration 
• What attracts/catch your attention in terms of pictures of interior decoration? 

• What do you think is an appealing picture of interior decoration? (Is there any 

criteria’s for an appealing picture of interior decoration) 

• How do you define “appealing”?  

• What kind of pictures of interior design get your inspired?/When do you feel 

that you are inspired? 
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• How do you define “picture of interior decoration”? 

• How do you feel when you are watching/seeing a picture of interior decoration? 

• What categorize the pictures that appeal for you? 

• What factor is it that makes you like a picture? (Does it have to be in the same 

style as yours or are there some other factors?) 

• Do you have a specific style in pictures? (What kind of pictures do you like?) 

• What catch your attention first? (The picture or the text?) 

• Do you often read the text below? 

 

Theme: Pictures of interior decoration from interior 

organizations/companies 
• Do you follow any interior companies/organizations? 

• What is the reason that you follow interior companies/organizations? 

• Can you mention any interior organizations/companies that you are currently 

following and why? 
- What kind of pictures do they upload? 

- Does it fit to your style? 

- is there other associations of the companies/organizations? 

- do you have knowledge of the organizations/companies before you follow 

them on Instagram? 

- Or did the interest came in Instagram? 

- Through you friends or hashtags? 

• What type of pictures do you think interior organizations/companies should 

upload? 
- Why? 

• Do you think that these kinds of pictures can be published/posed/present on 

other type of communication channels? (outdoors commercial/ad, direct 

commercial/ad etc.) 
- Why/Why not? 

• What kind of pictures do you think shouldn´t be uploaded for interior 

organization/companies? 
- Why not? 

• Is there something specific that attracts you attention considering interior 

organizations/companies? 

• What kind of content in a picture is interesting for you? 
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• When do you think the pictures within an interior organization/company is 

getting disturbing/ do not attract your attention? 

• Is there any specific content that disturbs you? 

• How do you feel when you see pictures with disturbing elements? 

• Do you recognize some pictures to an organization/company? 

• What is the reason that you quit following a profile. 

• Do you think that there should be a different style, technique that the interior 

organization/company should consider while uploading/show a picture on 

different medium/communication channels? 

 

Image-‐analysis	  

• What is the first thing you see in the picture? (forms) 

• What is the first thing you think when you see the picture? 

• What can you see in the picture? Describe the picture in detail. 

• What kind of associations do you get from the picture? 

• What kind of feeling do you get from the picture? 

• What kind of associations do you get with the objects in the picture? 

• What colors can you see? 
- What kind of feelings do you get from the colors? 

- What kind of associations do you get from the colors? 

• What do you think of the light in the picture? 

• What kind of atmosphere does the picture have? 
- Why? 

• (What do you think they want to say with this picture?) 

• Does the picture attract you? 
- Why/Why not? 

• Would you push the like button on this picture?
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