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Abstract 
The use of social media to convey information in the form of images, continues to increase 
every year. Images are considered to deliver powerful messages, and on a smaller area 
compared to text. However, it is difficult to precisely define how recipients perceive 
published images, as each person makes their own interpretation. According to the theories by 
Aaker, everything that is broadcasted from a company affects its brand, making it difficult to 
determine which images that should be used. In an attempt to connect the link between the 
image, transmitters, receivers, and the brand, two restaurants and ten participants has been 
interviewed. The empirical data aimed to discover how restaurants use Instagram and the idea 
behind each published image. This was then compared with the recipients' opinions regarding 
the photos and how it affected the restaurant's brand equity. The result showed that a variety 
of reasons affected the recipient's perception of published images. In many cases, the image 
communication between the transmitter and the receiver works as intended, but specific 
reasons regarding the design, motives and feel of the images should be considered. The final 
analysis will contribute to a deeper understanding of the relationship between images and how 
it affects the brand. 
  
This thesis is written in Swedish.  
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Sammanfattning 
Användningen av sociala medier för att framföra budskap i form av bilder, fortsätter att öka 
varje år. Foton anses kunna förmedla ett kraftfullare meddelande och på en mindre yta, 
jämfört med text. Dock är det svårare att exakt kunna precisera hur bilder som publiceras 
uppfattas av mottagarna, då varje person gör sin egna fria tolkning. Enligt Aakers teorier 
påverkar allt som sänds ut från ett företag dess varumärke, vilket gör det svårt att bestämma 
vilka bilder som egentligen bör användas. I ett försök att koppla ihop bild, sändare, mottagare 
och varumärke har två restauranger samt tio deltagare intervjuats. Den empiriska data syftade 
till att upptäcka hur restaurangerna använder sig av Instagram och vad tanken är bakom varje 
publicerad bild. Detta jämfördes sedan med mottagarnas syn på bilderna och hur detta 
påverkade restaurangens varumärkeskapital. Resultatet visade att en mängd olika orsaker 
påverkar mottagarens perception av publicerade bilder. I många avseenden lyckas 
bildkommunikationen mellan sändare och mottagare, men specifika punkter gällande bilders 
utformning, motiv och känsla bör tas i åtanke. Den slutgiltiga analysen bidrar till en djupare 
förståelse för sambandet mellan bilder och hur det påverkar varumärket.  
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Förord  
Vi vill tacka vår handledare Jeanette Hauff som har varit ett stort stöd i skrivandet för denna 
uppsats. Handledningen har hjälpt oss på bästa möjliga sätt och är stort bidragande till 
slutresultatet. Vi vill även tacka Pinchos Borås och Café Viskan för att de ställde upp för 
intervjuer, samt tillät oss att använda deras bilder. Forskningsfrågan hade aldrig kunnat lösas 
utan ert samarbete. Till sist vill vi även tacka våra tio deltagare som delade med sig av sina 
synpunkter gällande bilder på Instagram.  
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1 Inledning 
 
I introduktionen presenteras en bakgrund till det valda ämnet för denna uppsats. 
Bakgrundsinformation leder fram till en problematisering. Syftet och frågeställningen som 
har använts i arbetet med att hitta empirisk data presenteras, samt den tilltänkta målgruppen 
och avgränsningar med denna uppsats. 

1.1  Bakgrund 
Användningen av sociala medier ökar för varje år och 2015 uppgav 77 procent av svenskarna 
att de använder sig av sociala nätverk (Findahl & Davidsson 2015). Dagens konsumenter 
använder Internet och sociala medier för att söka information och för att kommunicera, då 
nätverken ses som nyckeln till ett kontinuerligt samtal som ständigt är aktivt (Tjernström & 
Hedström 2011). 80 procent av användarna på sociala medier använder nätverken som ett 
verktyg för informationssökande, vilket gör att de väljer att följa varumärken och 
företagssidor på sociala medier (Whiting & Williams 2013). Den främsta anledningen till att 
följa ett företag är att konsumenten känner samhörighet med varumärket (Enginkaya & 
Yilmaz 2014). 64 procent av följarna till tjänsteföretag på sociala medier, menar att de 
utsända budskapen positivt påverkar deras anseende, kännedom och aktiviteter kring 
varumärket (Pelletier & Blakeney Horkey 2015).  
 
Statistik visar att användningen av sociala medier även ökar för näringslivet i Sverige och i 
januari 2015 använde 51 procent av alla företag av sociala nätverk, vilket är en ökning med 8 
procentenheter, jämfört med 2014 (SCB 2015). Marknadsföring av produkter, utveckling av 
företagets image eller en plattform för att samla in kunders åsikter eller svara på deras frågor, 
ses som de främsta anledningarna till varför företag väljer att ta plats på sociala medier (ibid). 
Den bransch som flitigast använder sociala nätverk är restaurang- och hotellbranschen, där 79 
procent av de tillfrågade uppgav att de är aktiva på sociala medier (ibid). Trots detta är det 
viktigt att framtida forskning inom ämnet för restauranger och användningen av sociala 
medier fortsätter, då appliceringen av användandet behöver förtydligas (Leung, Xue & Bai 
2015). Enligt Litvin, Goldsmith och Pan (2008) fungerar nätverk som bildas över internet som 
ett elektroniskt word-of-mouth (WOM) som ersätter den traditionella kommunikation. I 
restaurangbranschen är marknadsföring via WOM särskilt viktigt, eftersom en personlig 
upplevelse beskrivs (ibid). Ett restaurangbesök triggar många olika sinnen, och tjänar därför 
på att marknadsföras mer kreativt än vad som traditionella medier erbjuder (Williams 2006). 
När en kreativ plattform efterfrågas, är sociala medier ett smart val då innehållet har friare 
ramar, samtidigt som det med rätt strategi fortfarande är funktionellt (Ashley & Tuten 2015). 
 
Sociala medier för företag fungerar som ett lättsamt forum för tvåvägskommunikation mellan 
kund och företag (Tjernström & Hedström 2011). Dessutom finns det argumentationer för att 
produktiviteten på företaget ökar (Zenou 2012) och att värdet av varumärket ökar (DeMers 
2014). Marknadsföring via sociala nätverk förstärker konsumentens bild av ett varumärke 
(Bruhn, Schoenmueller & Shäfer 2012). Fördelarna med att använda sociala medier är lätta att 
hitta, däremot är det svårare att finna exakt hur användningen bör gå till för att bäst nå ut till 
konsumenterna (Schulze, Scholer & Skiera 2015). 
 
Instagram är det mest populära sociala nätverket för att dela bilder och videor (Oldham 2015). 
Företaget Instagram lanserades i oktober 2010 och nådde snabbt framgångar med ett stort 



 

 2 

användarantal (Parrish 2015). I september 2015 presenterade Instagram att 400 miljoner 
personer använder applikationen och att dessa användare tillsammans laddar upp 80 miljoner 
foton per dag (Instagram Blog 2015). I Sverige använder 40 procent av den svenska 
befolkningen applikationen ”någon gång”, och nästan 25 procent uppger att de ”dagligen” 
använder Instagram (Findahl & Davidsson 2015). Det är dock stora skillnader i användningen 
mellan olika åldrar, då applikationen är mest populär hos personer i tonåren och användandet 
avtar sakta desto äldre användarna blir (ibid).  
 
För företag finns det flera fördelar för företag att använda Instagram (Galloway 2014). Bland 
annat väljer fler följare på Instagram aktivt att kommunicera med företag genom kommentarer 
och likes, jämfört med andra sociala nätverk (ibid). Enligt Galloway (2014) har plattformen 
även en högre omvandlingsfrekvens jämfört med många andra sociala medier såsom 
Facebook eller Twitter.  
 
Användningen av bilder för marknadsföring i sociala mediekanaler, anses vara en utmärkt 
marknadsföringsstrategi (More 2014; Manic 2015; Zeralla u.å). More (2014) argumenterar för 
att bilder tar mindre plats, samtidigt som budskapet blir starkare. Minnet för bilder är bättre än 
text, då en vanlig person kommer ihåg 20 procent av all läst text, men 80 procent av alla 
bilder som har setts (Manic 2015). Av alla budskap publicerade på sociala medier, får bilder 
mer uppmärksamhet i likes, kommentarer och delningar, jämfört med andra uppdateringar 
(Zeralla u.å).  
 
Alla människor lär sig tidigt i livet att tolka och analysera en bild (Bergström 2016). Vid 
analysen finns det flertalet faktorer att ta fäste på, både tekniska faktorer såsom funktion eller 
konstruktion, men också vilket budskap och associationer som mottagaren av en bild får 
(ibid). Bergström (2016) menar att de senare är svårast att mäta på grund av att alla tolkningar 
som görs av en bild är personliga. Dessutom förändras en bilds budskap över tid, beroende på 
intryck och erfarenheter hämtat från omvärlden (ibid). Det arbete som fotografen utför med de 
tekniska funktioner såsom ljus, bild och motiv påverkar vilket budskap som är tänkt att nå 
mottagaren, men det är ändå den egna tolkningen som blir slutresultatet (ibid). Bergström 
(2016) beskriver tre olika nivåer av tolkning där den första nivån handlar om vilket motiv 
bilden föreställer. Den andra nivån handlar om vad bilden skildrar, vilket i detta skede 
associeras ihop av betraktarens erfarenhet och kunskap (ibid). Den sista nivån handlar om hur 
en bild påverkar på ett personligt plan (ibid). Enligt Bergström (2016) är den andra och tredje 
av dessa nivåer de svåraste att styra över, eftersom man inte kan råda över vad mottagaren av 
en bild tänker vid närmare betraktelse. Dock är det lättare att styra en konsuments tankar om 
en bild, när den används i reklamsammanhang (Phillips 1997). Personer som ser en bild som 
används i reklamkampanjer, kan ofta nämna ord som direkt associeras tillbaka till varumärket 
utan att veta om vilket varumärke som bilden tillhör (ibid). 
 

1.2 Problematisering 
Bäst på att använda sociala medier just nu är restaurang och hotellbranschen (SCB 2015). 
Restauranger tjänar särskilt på att använda de tillgängliga nätverken, eftersom de tillåter större 
utrymme för personlighet, koncept och energi jämfört andra traditionella plattformar (Ritzén 
2016). Sociala medier är gratis att använda och bör därför nyttjas av företag för att nå ut till 
fler personer (Cheuk 2013). Mest populärt för att dela bilder är Instagram (Oldham 2015). 
Dock finns det numera möjlighet för företag komma åt en större målgrupp på sociala medier, 
då Instagram erbjuder köpta reklamplatser som dyker upp hos utvalda användare (Business 
Instagram u.å). Därmed kommer användarnas flöden fyllas med bilder som kan vara icke 
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önskvärda, vilket ställer ett större krav på de bilder som faktiskt visas (Lundin 2015). 
Instagram applikationen som användas av både privatpersoner och företag för att skapa ett 
vanligt konto är dock fortfarande gratis att använda (Instagram FAQ u.å). 
 
Idag exponeras en person för upp emot 20 000 reklambudskap per dag (Gullström 2015). Det 
beräknas att 362 annonser uppfattas varje dag, men att bara 153 av dessa faktiskt fångar vår 
uppmärksamhet i några sekunder eller längre (Johnson 2014). I Sverige har allmänhetens 
attityd till reklam länge varit negativ och den trenden antas att fortsätta (Elfving u.å). Sociala 
medier har länge varit inriktade på interaktion mellan sociala nätverk, men anses nu vara 
väsentliga i marknadsföringsstrategin för företag (Cheuk 2013). Problematiken uppstår dock i 
vilket budskap som skall sändas ut för att ge maximal effekt, då det inte finns något direkt 
svar på hur man lyckas förmedla exakt rätt budskap på sociala medier (Schulze, Scholer & 
Skiera 2015). Användandet av visuella bilder rekommenderas, eftersom en bild har förmågan 
att på mindre yta kommunicera ut ett starkare budskap än en text (More 2014). I användandet 
av bilder uppkommer dock ytterligare svårigheter, då det är svårt för utsändaren av budskapet 
att tillfullo kontrollera hur en bild uppfattas av mottagaren (Bergström 2016). Därför uppstår 
en konflikt där bilder anses vara ett det bättre sättet att marknadsföra på (More 2014), men 
exakt vad bilden förmedlar är svårt att styra (Bergström 2016). Samtidigt är det viktigt att allt 
som kommuniceras från ett företag är i linje med det varumärkeskapital som skall skapas 
(Aaker 1992a). 
 
Därmed anser vi att det finns en problematik då det finns en plattform som är enkel, gratis att 
använda och som har kapacitet att nå miljontals användare, men där det är svårt att 
synkronisera tanken bakom det budskap som publiceras. Hur kan företag veta att den bild som 
laddas upp på Instagram, uppfattas på ett sätt som hör ihop med företagets varumärkeskapital? 
 

1.3 Syfte 
Uppsatsen syftar till att belysa hur Instagram kan användas av restaurangbranschen som en 
plattform för att kommunicera sina budskap. Genom en utgångspunkt i hur bilder kan stärka 
varumärkeskapitalet, kommer olika hänseenden gällande nyttjandet av Instagram som 
marknadsföringskanal att framföras.      
 

1.4 Frågeställning 
För att möta vårt syfte har följande frågeställning används: 
 
Hur kan bilder på Instagram användas i restaurangbranschen för marknadsföring av 
varumärket och hur uppfattas detta av mottagarna? 
 

1.5 Intressenter 
Uppsatsen med det presenterade resultatet och analysen syftar till att vara av värde för 
forskare och studenter inom företagsekonomi, marknadsföring och visuell kommunikation. 
Detta genom att applicera teorier med empirisk data för att vidare undersöka sambandet 
mellan avsändare, mottagare, budskap och varumärkeskapital. 
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Vi tror även att materialet kan vara av intresse för kommunikatörer och marknadsförare i 
restaurangbranschen. Förhoppningen är att uppsatsen på ett informativt sätt kan belysa hur 
Instagram bör användas för att främja marknadsföringen av restaurangers varumärke.   
 

1.6 Avgränsningar 
Uppsatsen har gjorts med avsikten att jämföra bilder och varumärkeskapital, där 
uppfattningen av bilder är i fokus. Applikationen Instagram fungerar endast som den utvalda 
mediekanalen för publicerandet av bilder. Detta betyder att områden som behandlar sociala 
medier och Instagrams lönsamhet och effektivitet inte kommer att behandlas.  
 
En demografisk avgränsning har gjorts gällande de mottagare som undersöks, då endast 
personer mellan 20-30 år har intervjuats. Användandet av Instagram av övriga demografiska 
grupper innefattas därmed ej.  
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2 Teoretiskt ramverk 
 
Detta kapitel beskriver det teoretiska ramverk som använts vid författande av denna uppsats. 
Kapitlet består av varumärkeskapital, vilket syftar till att belysa hur avsändaren bör behandla 
sitt varumärke. Även företags användning av sociala medier samt mottagares attityder till 
bilder förklaras, för att se hur följare av sociala medier uppfattar publicerade bilder.   

2.1 Varumärkeskapital 
Varumärkeskapital ses som tillgångar relaterade till ett varumärkes namn och symbol, som 
adderar värde till företagets produkt eller service, vilket blir värdeskapande för företaget 
och/eller konsumenten (Aaker & McLoughlin 2010). En annan definition är att 
varumärkeskapital är de effekter av kunskapen av ett varumärke, och dess inverkan på 
konsumenternas kännedom (Keller 1993 se Gill & Dawra 2010). Medan andra menar att 
varumärkeskapital är skillnaden på hur en konsuments beteende ser ut gällande en produkt 
med samma attribut, där den ena är av ett känt märke och den andra har ett, för konsumenten, 
okänt varumärke (Yoo & Donthu 2001 se Gill & Dawra 2010).  
 
Uttrycket varumärkeskapital skapades på 1980-talet och ändrade radikalt den dåvarande 
synen på marknadsföring (Aaker & McLoughlin 2010). Chefer och ledare är oftast medvetna 
om betydelsen av ett starkt varumärkeskapital, men det uppstår då en konflikt mellan deras 
handlingar och deras framtidsvision (Aaker 1992a). Detta eftersom prestationskrav från högre 
upp i ledningen oftare fokuserar på kortsiktiga mål, istället för att för att bygga upp 
varumärket långsiktigt (ibid). Kortsiktiga mål är de aktiviteter som ökar försäljningen eller 
reducerar kostnaderna på kort sikt, vilket är enklare att mäta och visa resultat på (Aaker 
1992b). Varumärkeskapital är till skillnad från de kortsiktiga målen, svårare att möta, då det 
inte finns specifika modeller och kalkyler att använda (ibid). 
 
Vid byggandet av starka varumärken nämner Aaker (1992a) fem element som måste 
övervägas: 
 

• En tydlig identitet ses som ett första viktigt steg för att utveckla ett starkt varumärke. 
En nyckel till detta är för företagen att känna till sina kunder och veta vilka 
förväntningar och tankar de har gentemot företaget. 

• Det andra elementet är att företaget måste överväga att skapa ett corporate brand. 
Detta innebär att ett företag verkligen måste få ut sitt varumärke och vara mån om sin 
image. Att sprida varumärket snarare än fokuserar på vad konsumenterna tycker om 
dem från ett produktkvalitet perspektiv är i detta skede viktigt. 

• Integrering av kommunikationsvägar är också en viktig aspekt företag måste upprätta 
för att bygga starka varumärken. Idag finns det många olika sätt att kommunicera, och 
att låsa sig fast vid ett sätt kan få negativa konsekvenser. 

• Att bygga relationer med kunderna ses också som en extremt viktig del. Lojala kunder 
ses som en nyckel för att lyckas med sitt varumärke. 

• Det femte och sista elementet av att bygga starka varumärken är betydelsen av 
symboler och slogans. Symboler beskrivs som en missuppfattad och outnyttjad 
tillgång för många företag som stärker kundens associationer med företaget (ibid). 

 
 



 

 6 

Varje del av varumärkeskapitalet ger värde till både företaget och kunderna på olika sätt 
(Aaker 1992a). Detta sätter stora krav på företagen som måste jobba noggrant och effektivt 
eftersom alla beslut påverkar värdet på varumärket (ibid). Vidare beskrivs tre dimensioner av 
varumärkestillgångar som har påverkan på ett företags varumärkeskapital då de skapar 
konkurrensfördel (Aaker & McLoughlin 2010). Dessa anses vara nyckelfaktorer då 
varumärket kan vara ett företags största tillgång, samtidigt som användandet av sociala medier 
ses som ett sätt att öka värdet på de tre dimensionerna, vilket således ökar ett företags 
varumärkeskapital (Sasmita & Mohd Suki 2015). De tre dimensionerna är (Aaker & 
McLoughlin 2010): 
 

1.     Varumärkeslojalitet 
2.     Varumärkeskännedom 
3.     Varumärkesassociationer 

 

2.1.1 Varumärkeslojalitet 
Varumärkeslojaliteten framhävs som en nyckel då den skapar intäktsströmmar över tid, 
samtidigt som den indikerar varumärkets styrka (Aaker 1992b). Vidare indikerar ett 
upprepande av köp över tid på ett välmående märke (ibid). Varumärkeslojalitet beskrivs också 
som en förmåga att få konsumenten att undvika att byta varumärke (Aaker & McLoughlin 
2010). Det kan baseras på enkla vanor, preferenser eller omställningskostnader hos 
konsumenten (ibid). 
 
En redan existerade lojal kundbas ger en enorm konkurrensfördel, då det reducerar företagets 
marknadskostnader avsevärt samtidigt som existerande kunder är lättare att behålla än vad det 
är att nå och ”vinna över” nya kunder (Aaker & McLoughlin 2010). Vidare beskrivs 
varumärkeslojalitet som något som skapar fördel gentemot konkurrenter, då ett företag 
inträder en ny marknad, eftersom det ofta är förenat med stora marknadsföringskostnader 
(ibid). Samtidigt ger varumärkeslojala kunder företaget ett visst utrymme att svar på en 
konkurrents utveckling av exempelvis teknologier eller produkter som är värdefullt för att 
behålla sina kunder (ibid). 
 
Aaker och McLoughlin (2010) föreslår att aktiviteter och öppen kommunikation med 
konsumenten är en viktig del för att behålla lojala kunder. Exempelvis beskrivs ett 
bonussystem är en bra idé, men också att få konsumenten att känna sig speciell och som en 
del av företaget är viktigt genom bland annat kundklubbar och dylikt (Aaker & McLoughlin 
2010). Två aspekter av varumärkeslojalitet, lojalitet av köp och lojalitet av attityd nämns som 
viktiga (Chaudhuri & Holbrook 2001). Detta eftersom varumärkeskapital och 
varumärkeslojalitet adderar värde till konsumenters uppfattning och associationer av ett visst 
varumärkesnamn (ibid). 
 
Uppbyggnad och underhåll av varumärkeslojalitet ses som ett centralt koncept inom 
marknadsföring (Erdagmus & Cicek 2012). Vidare beskrivs det att marknadsföring via sociala 
medier är relaterat till relationsmarknadsföring och innebär att företagen måste fokusera på att 
bygga relationer, snarare än att försöka sälja sina produkter eller tjänster (Gordhamer 2009 se 
Erdagmus & Cicek 2012). Marknadsföring via sociala medier tenderar till att vara mer 
uppriktig och ärlig i sin kommunikation och beskriver snarare vad varumärket är, än att 
försöka kontrollera synen på själva varumärket (ibid). Vidare beskrivs det att med tanke på att 
beslutsfattandet i vis mån förflyttats till konsumenten, så är det avgörande för företag att synas 
på sociala medier då det är en lättåtkomlig och effektiv marknadsföringskanal (ibid). 
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Undersökning visar också att innehållets relevans i det publicerade budskapet har stor 
inverkan på varumärkeslojaliteten (Erdagmus & Cicek 2012). Vidare förklaras att 
konsumenter efterfrågar kreativitet, variation och interaktion med företag via sociala medier, 
då de har positiv inverkan på varumärkeslojaliteten (ibid). Företagen bör därför skapa mer 
engagerande, deltagande och intressant innehåll på sina sociala medier för att upprätthålla och 
stärka sin varumärkeslojalitet (ibid). 
 

2.1.2 Varumärkeskännedom 
Varumärkeskännedom beskrivs som något som ofta tas för givet, samtidigt som det kan ha 
stor strategisk påverkan och är en konkurrensfördel (Aaker & McLoughlin 2010). Samtidigt 
ger varumärkeskännedomen först och främst en känsla av förtrogenhet och igenkänning 
mellan varumärket och konsumenten (ibid). Det kan även ge en närvaro och substans som kan 
vara väldigt viktig (ibid). Vidare beskriver Aaker och McLoughlin (2010) 
varumärkeskännedom som en tillgång, vilken är extremt hållbar eftersom att om en 
konsument har kännedom om ett varumärke, så är det ofta en kunskap som består. Dock är 
varumärkeskännedom, eftersom konsumenter varje dag är måltavla för olika 
marknadsföringsbudskap, något som är svårt för företag att bygga upp (ibid). 
 
Barreda, Bilgihan, Nusair och Okumus (2015) beskriver sociala medier som en viktig 
betydelse för ett företags varumärkesstrategi, då sociala nätverk online är ett utbrett verktyg 
för att kommunicera med sina kunder. Det hjälper också att öka företagets 
varumärkeskännedom (Barwise & Meehan 2010 se Barreda et al. 2015), samtidigt som 
varumärkeskännedomen bland konsumenter har stor inverkan på deras val (Hoyer & Brown 
1990; Lin 2013 se Barreda et al. 2015). Ett företags presentation av deras varumärke bidrar 
också direkt till dess varumärkeskännedom, vilket också påverkar konsumenten (Berry 2000; 
Bilgihan, Peng & Kandampully 2014; Lin 2013 se Barreda et al. 2015). Det är därför 
fastslaget att varumärkeskännedomen ökar genom användandet av sociala nätverk online 
(Barreda et al. 2015). Vidare påstås det att varumärkeskännedom har en positiv inverkan på 
WOM aktiviteten bland konsumenter (ibid). 
 
Hsiao, Hsu, Chu och Fang (2014) har en något annorlunda syn på varumärkeskännedomens 
effekt på marknadsföring. De menar att konsumenten tenderar att döma kvalitet utifrån 
produktens förpackning eller ogreppbara attribut såsom goodwill eller WOM, baserat på deras 
tidigare erfarenheter (ibid). De menar vidare att priset har större betydelse än 
varumärkeskännedomen och att konsumenter tenderar att välja en produkt utifrån pris, snarare 
än om de känner till varumärket eller inte (ibid). Olson (Olson 1997 se Hsiao et al. 2014) 
menar att ett högt pris på en produkt därför uppfattas som en produkt med hög kvalitet, medan 
Macdonald och Sharp (Macdonald & Sharp 2000 se Hsiao et al. 2014) i motsats menar att 
varumärkeskännedom är en bestämmande faktor för köp. 
 

2.1.3 Varumärkesassociationer  
Varumärkesassociationer eller varumärkesimage beskriver Aaker (1992b) som den mest 
accepterade aspekten av varumärkeskapital. Vidare beskrivs att associationer med varumärket 
kan vara en bestående tillgång för ett företag (Aaker & McLoughlin 2010). 
Varumärkesassociationer beskrivs också som något som direkt eller indirekt i konsumentens 
medvetande kan linka något till ett varumärke (ibid). 
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Sasmita och Mohd Suki (2015) menar att sociala medier har en positiv påverkan på 
varumärkesassociationerna, då de menar att människor oftare känner igen varumärket efter att 
ha sett det i sociala medier. Detta innefattar logotyper, produkter och andra karaktäristiska 
drag som hör till ett specifikt varumärke (ibid). Författarna skriver att dessa associationer, 
leder till att konsumenten oftare väljare att köpa produkter från varumärket (ibid). Vidare har 
även Schivinski och Dabrowski (2014) hittat bevis för att marknadsföring på sociala medier 
positivt påverkar varumärkesassociationen. Särskilt kreativ och visuell marknadsföring i form 
av bilder och videor visade sig vara lätt för mottagarna att associera till varumärket (ibid). 
 

2.2 Företags användning av sociala medier  
Då Instagram lanserades i oktober 2010 (Parrish 2015), är det teoretiska ramverket som 
behandlar Instagram ur ett marknadsföringssynpunkt begränsat. Som komplement har 
forskning gällande hur företag kommunicerar via Facebook använts. 
 
Wirtz et al. (2013) beskriver fenomenet där företag använder sig av internetbaserade sidor och 
grupper för att sprida sin information som ”Online Brand Communites” (OBC). För att 
närmare förklara innebörden och hur detta skall användas för att få ut bästa möjliga värde, 
menar de att OBC syftar till att avtjäna fyra syften (ibid). 
 

1. Ett verktyg för att förmedla kreativa idéer gällande ett företags produkter och tjänster. 
2. Ett fönster för mottagaren för att visa företagskulturen och bjuda in till gemenskapen. 
3. För att förbättra bilden av varumärket och relationen som kunderna har till detta. 
4. För att öka försäljningen (Wirtz et al. 2013). 

 
För att maximalt utnyttja den plattform för information som finns gentemot användarna, bör 
ett företag inrikta sig på ett av dessa fyra syften (Wirtz et al. 2013). För att få budskapet så 
tydligt som möjligt, är det viktigt att inte försöka blanda syften, utan att istället får ett klart 
meddelande till mottagarna (ibid). När ett företag därför formar en strategi för sitt OBC, bör 
syftet bakom vara klart utformat (ibid). 
 
Företag som använder sociala kanalerna för att bygga en relation till mottagarna, 
tillfullo utnyttjar de möjligheter som finns (Jahn och Werner 2012). För de företag som 
mestadels använder kanalen för envägskommunikation, menar Jahn och Werner (2012) att det 
utsända budskapet inte blir tillräckligt specificerat och interaktivt nog för att mottagarna ska 
känna sig träffade av budskapet (ibid). Användare av sociala medier bör aktivt jobba mot att 
skapa en personlig kontakt genom de sociala kanalerna och därför bör budskapet skilja sig 
mot vad som sänds ut i övrig media (ibid). Om inte mottagarna känner att informationen som 
sänts ut är personlig nog, menar Jahn och Werner (2012), att de väljer att aktivt avsluta 
kommunikationen. Därför bör ett företag ständigt jobba mot att uppdatera sina flöden och 
interagera med sina mottagare (ibid). 
 
Gummerus, Liljander, Weman och Philström (2012) betonar att meddelanden som uppskattas 
mest är de som beskrevs som informativa och glädjande. Dessa typer av budskapet ökar både 
lojaliteten och tillfredsställelsen hos mottagarna, samtidigt som de menar att det för företagen 
är svårt att mäta exakt vilka uppladdningar som uppskattas mest (ibid). En bilds kommentarer 
och likes är ett kvantitativt mått på hur uppskattat mottagandet är hos användarna, dock är det 
viktigt att tänka på att det finns en mängd andra faktorer som också spelar in (ibid). 
Exempelvis hävdar Gummerus et al. (2012) att majoriteten av alla användare på ett företags 
sociala plattformar, aktivt väljer att inte interagera med det uppladdade budskapet. Därför är 
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det viktigt att företagen inte enbart förlitar sig på likes och kommentarer när de utformar sin 
sociala mediestrategi (ibid). 
 
Även Kang, Tang och Fiore (2015), undersöker hur restauranger bör använda sig av Facebook 
för att marknadsföra sig. Författarnas slutsats överensstämmer med tidigare forskning gjord 
av Jahn och Werner (2012) och Gummerus et al. (2012), då de menar att de meddelanden och 
publicerade bilder som uppfattades som personliga, var mest uppskattade hos följarna (Kang, 
Tang & Fiore 2015). Författarna hittade också bevis för att användarna hade lika stora krav på 
marknadsföring som sker via Facebooksidan, jämfört mot andra traditionella kanaler (ibid). 
Exempelvis så förväntades en uppladdad bild hålla hög kvalité i form och utförande, då 
användarna ansåg att det var viktigt att bilden inte var sämre bara för att det är lättare och 
billigare att publicera online, jämfört med traditionell reklam (ibid). 
 
En annan slutsats som Kang, Tang och Fiore (2015) fastslår är vikten av att särskilja de olika 
följarna åt, genom att dela in dem i aktiva och passiva följare. Aktiva följare har en relation 
till företaget och varumärket och har därför valt att följa Facebooksidan för att upprätthålla 
den relationen (ibid). Passiva följare har däremot ett specifikt mål med att ta emot 
meddelanden och budskapen, exempelvis kan dessa följare vara på jakt efter rabatterade 
erbjudanden eller söker information, om exempelvis öppettider eller priser (ibid). För att få en 
bra balans mellan följarna menar Kang, Tang och Fiore (2015) att de är viktigt att budskapet 
anpassas så att båda grupperna stimuleras och får värde av det som publiceras av 
restaurangerna. Nöjda och aktiva följare hjälpa till att omvända passiva följare, vilka i 
slutändan än mer lojala mot varumärket (ibid). 
 

2.3 Mottagarens attityd till bilder i sociala medier 
Rodríguez-Ardura och Martínez-López (2013), betonar att för att mottagare skall bli berörda 
av, samt välja att interagera med publicerat innehåll, måste de kunna sätta sig själva i samma 
scenario som bilden visar. Alltså är det, viktigt att de bilder som läggs ut syftar till att få 
mottagarna att känna sig delaktiga (ibid). Betraktaren måste kunna känna igen sig i budskapet 
och kunna sätta sig själv i ett liknande scenario, då om det utsända budskapet är för (ibid). 
 
Vidare beskrivs att allt material publicerade i marknadsföringssyfte på sociala medier bör 
innehålla en av följande punkter (Rodríguez-Ardura & Martínez-López 2013). 
 

• Hänvisa tillbaka till tidigare upplevelser för att väcka liv i gamla minnen. 
• Måla upp en visuell framtidsbild där mottagaren kan se sig själv. 
• Tillåta interaktion med avsändaren för att främja relationen. 

 
Rodríguez-Ardura och Martínez-López (2013) menar därför att den mentala kraften som sitter 
i att visualisera sig själv i ett utsänt budskap, är särskilt stark på sociala medier och är därför 
mycket viktig att tänka på. I en annan artikel skriven av Hsieh, Hsu och Wang (2014) 
undersöker författarna vilka sorts bilder som användare väljer att interagera med på sociala 
medier. Författarna beskriver att bilder som håller högre estetisk kvalité, samt innehåller ett 
intressant objekt får högre betyg hos deltagarna (ibid). Testningen av resultatet, visade även 
att de bilder med mer extrema färger, uppfattades som mer attraktiva (ibid). Dock påpekar 
Hsieh, Hsu och Wang (2014) att även om en bild uppfattades ha bättre eller finare kvalité, 
betyder inte detta att den skapar mera aktiviteter i form av delningar eller kommentarer. 
Istället är det mer troligt att bilder som uppfattas ha sämre kvalité, men som är mer 
informativa i sitt budskap delas vidare i nätverket (ibid). 
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Isola, Xiao, Parikh, Torralba och Oliva (2014) menar att även om det inte finns en exakt 
formel att följa, finns det ändå ett samband mellan de bilder som angavs att vara lätta att 
komma ihåg. Genom att kategorisera alla bilder enligt motiv, går det att bevisa att att bilder 
som föreställer människor är lättast att minnas (ibid). Detta beror förmodligen på att 
mottagare är vana vid att se personer på bilder i olika sociala medier, vilket gör att vi tränas 
upp i konsten att skilja dem åt (ibid). Isola et al. (2014) har också hittat två andra attribut som 
gör en bild lätt att komma ihåg. Båda handlar om att det som är ovant att se bilder på, är 
lättare att komma ihåg och detta är alltså undantaget bilder på människor (ibid). Vidare hävdar 
Isola et al. (2014) att bilder med motiv som sticker ut är lättare att komma ihåg. Exempelvis är 
människor med intresse för fotografi, vana vid att se storslagna landskap med kullar och berg, 
vilket gör att när en bild med motiv på en toalett dyker upp, blir den minnesvärd (ibid). Därför 
bör man som avsändare försöka se till att motivet är annorlunda från resten av flödet om man 
vill bli minnesvärd (ibid). Om det inte är lämpligt att välja ett ovanligt motiv, fungerar det 
enligt Isola et al. (2014) lika bra att välja ett foto med färgrikt innehåll. Ett fotografi med 
många olika nyanser och kontraster, är lättare att komma ihåg än en bild som går i samma 
färgskala (ibid). 
 
Bakom kameran står alltid en fotograf, vars uppgift är att förmedla en känsla till mottagarna. 
Om detta skriver Van House (2011) i sin artikel, där hon argumenterar för hur en bild bör vara 
utformad för att vara attraktiv i betraktarens ögon. Det viktigaste attributet för en bild, är att 
den ska berätta en historia i färg och form, bättre än vad hade varit möjligt i text (ibid). Det 
enklaste sättet att få en mottagare att bli berörd av en bild, är genom att referera tillbaka till ett 
minne som är personligt (ibid). Detta minne, menar Van House (2011) gärna ska vara 
försjunket i dunkel, vilket gör att bilden får verka som en sorts spegel där mottagaren åter får 
kontakt med en tidigare händelse. Enligt Van House (2011) finns det även flertalet andra 
fördelar med att använda fotografier jämfört med text. Hennes empiriska undersökning visar 
att många uppfattar bilder att vara mer ”verkliga”, jämfört med texter och dessutom är det 
även lättare för mottagaren att ta till sig en bild, jämfört med en text (ibid). 
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3 Metod 
 
Metodkapitlet innehåller en argumentation till vald forskningsmetod för denna uppsats. 
Vidare beskrivs, semi-strukturerade intervjuer, urvalsgrupp och val och kategorisering av 
använda bilder, samt användning av teoretiskt ramverk, etik, analysmetod och kvalitet 
gällande validitet och reliabilitet. 
 

3.1 Kvalitativ forskning 
En tidigare studie där mottagare och utsändare ställs mot varandra, med hjälp av Instagram 
som plattform, är ett område som vi inte har identifierat någon omfattande forskning inom 
sedan tidigare. Enligt Bryman och Bell (2015) är saknad eller otillräcklig forskning inom ett 
område en lämplig utgångspunkt för vidare undersökning. Detta vetenskapliga arbete, skall 
således komparativt undersöka marknadsföringsbudskap via bilder från avsändares och 
mottagares perspektiv och hur detta sedan påverkar företagets varumärkeskapital. Kvale 
(1996) diskuterar att när syftet med en frågeställning är att få en förståelse och beskrivande 
uppfattning av människors erfarenheter och upplevelser, samt hur den ter sig i en viss miljö, 
är ett kvalitativt grepp nödvändigt. Därför kommer den empiriska datainsamlingen ske med 
kvalitativa metoder. 
 
Kvalitativ forskning beskrivs som en metod där empirisk data utgörs av ord och berättelser, 
istället för siffror eller grafer (Bryman & Bell 2015). Vidare skildras det att kvalitativ 
forskning har en induktiv syn på relationen mellan teori och forskning (ibid). Blumberg, 
Cooper och Schindler (2008) beskriver att när kvalitativa metoder används, bör slutsatsen 
förklara fakta, och fakta stödjer slutsatsen. Till skillnad från ett deduktivt synsätt finns det 
alltså ingen stark relation mellan orsak och slutsats inom induktion, utan istället bygger 
slutsatsen på antaganden grundad i realitet (ibid). Även Björkqvist (2012) diskuterar synsätten 
och menar att man vid induktion tar avstamp i det enskilda och går mot det generella, medan 
motsatsen appliceras vid deduktion. Vidare beskrivs det att när empiriska iakttagelser av 
omvärlden görs, utgår man från induktiva principer (ibid). Denna uppsats syftar till att skilja 
avsändarens budskap genom bilder och hur detta uppfattas av mottagarna. För att kunna 
undersöka detta fenomen och besvara frågeställningen är, med stöd från Bryman och Bell 
(2015), Blumberg, Cooper och Schindler (2008) samt Björkqvist (2012), att kvalitativa 
forskningsmetoder är nödvändiga. Detta eftersom det behöver skapas en förståelse kring 
bakomliggande tankar och orsaker till uppfattningarna, samt vilken inverkan de har på 
företagets varumärke. 
 
Vidare diskuterar Bryman och Bell (2015) kvalitativ forskning från ett epistemologiskt 
perspektiv och menar att den sociala världen uppfattas av dess deltagare. Samtidigt som det 
från ett ontologiskt perspektiv beskrivs som att sociala egenskaper är en produkt av 
interaktion mellan individer, snarare än något som bara ”är” (ibid). Med stöd från Bryman och 
Bell (2015) och Björkqvist (2012), måste frågeställningen undersökas från ett kvalitativt 
perspektiv. Detta skapar en förståelse av avsändarnas och mottagarnas perceptioner, vilket 
sedan ligger till grund för en diskussion kring hur varumärkeskapitalet påverkas. Om en 
kvantitativ forskningsmetod hade använts, hade frågeställningen inte kunnat besvarats på ett 
rättfärdigt sätt, då målande och beskrivande berättelser om bakomliggande orsaker fodras. 
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3.1.1 Kritik mot kvalitativ forskning 
Även om kvalitativ forskning ger en detaljerad och bra beskrivning av hur den sociala världen 
uppfattas av dess aktörer, har metoden genom åren diskuterats (Bryman & Bell 2015). 
Exempelvis nämns det att ett kvalitativt tillvägagångssätt ofta låter forskarens syn och 
tolkning påverka den empiriskt insamlade data (ibid). Uppsatsen strävar till genomföras på ett 
så transparent och nyanserat sätt som möjligt. Samtidigt som en medvetenhet finns om att 
resultatet kan komma att påverkas av oss som författare. Det är därför av betydelse att detta 
faktum behandlas med öppenhet under uppsatsskrivandet, för att på ett så uppriktigt och ärligt 
sätt som möjligt genomföra studien. Gadmer (Gadmer 1984 se Dalen 2015, s. 17) diskuterar 
också problematiken kring detta, men menar samtidigt att forskarens tolkning fortfarande är 
av betydelse. 
 
Kvalitativ forskning nämns också vara svår att återskapa och att det många gånger finns en 
avsaknad av transparens och att resultatet därför inte alltid går att generalisera och använda i 
andra sammanhang (Bryman & Bell 2015). Syftet med denna uppsats är att belysa hur 
restauranger använder Instagram som plattform vid förmedlande av sitt varumärke. Som 
författare till denna uppsats tror vi resultatet i viss mån  kan generaliseras till andra 
restauranger och företag med liknande koncept och målgrupp. 
 

3.2 Metod för insamling av empirisk data 
Den valda frågeställningen kräver att den empiriska data samlas in i två olika faser, där de 
olika stadierna är: 
 

1. Kontrollera vilket syfte avsändaren har med publicerandet av bilder och vilket 
budskap de eftersträvar att sända ut, samt hur de vill att dess varumärke ska uppfattas. 

2. Undersöka hur samma bilder uppfattas av mottagaren och vilken påverkan detta får på 
deras uppfattning. 

 
När en kvalitativ ansatts tillämpas i forskning beskrivs flera olika metoder för insamling av 
empirisk data. Bland annat beskrivs observationer som en lämplig metod när människors 
beteende undersöks (Demunck & Sobo 1998 se Kawulich 2005), medan fokusgrupper 
beskrivs passande för att samla in empiri bestående av attityder och tidigare erfarenheter 
(Kitzinger 1995). Intervjuer beskrivs vara en lämplig metod för att få svar på människors 
beteende, samt hur de tänker och vad de känner inför något (Hussey & Hussey 1997). 
Metoden underlättar också när man vill jämföra individers svar med varandra (ibid). Vid 
samlandet av data från både avsändare och mottagare, har semi-strukturerade intervjuer 
använts, då data som beskriver respondenterna känner inför något, samt kunna jämföra dess 
svar krävs. 
 
Semi-strukturerade intervjuer beskrivs innehålla en rad förberedda frågor inom ett specifikt 
valt område (Bryman & Bell 2015). Tanken därefter är att samtalet ska flyta relativt fritt där 
ordningen på frågorna kan ändras för att gynna samtalet och även följdfrågor är tillåtna (ibid). 
Detta tillåter intervjudeltagaren att fördjupa sina resonemang och noggrant presentera tankar 
och idéer (ibid), vilket vi ser som fördelaktigt vid intervjuerna med både avsändare och 
mottagare. Vidare beskriver Blumberg, Cooper och Schindler (2008) att semi-strukturerade 
intervjuer bör ha öppna frågor som låter deltagaren förklara och uttrycka sina åsikter i ämnet. 
 
Den främsta skillnaden i intervjuerna mellan restaurangerna, vilka är avsändare av budskapet, 
och Instagram användarna, vilka är mottagare, är syftet och därmed vilka också vilka frågor 
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som ställs. Intervjuerna med mottagarna handlade främst att fokusera på budskapet bakom de 
bilder som publiceras på Instagram. Hur ville de uppfattas? Vilken påverkan ville de ha på 
kunderna? Vilken känsla förmedlades? Alltså vilket syfte finns bakom med bilderna. Under 
intervjuerna med mottagarna handlade undersökningen om hur de uppfattade och tolkade 
bilderna. Vilken känsla fick mottagaren och hur påverkade bilderna inställningen till 
restaurangen och dess varumärke? De intervjuguider som har används för insamlandet finns i 
bilaga 1 och 2. 
 

3.2.1 Urval av respondenter 
I kvalitativ forskning finns det inte någon generell regel för vilket system för urval som bör 
tillämpas, utan detta bör bestämmas av forskaren och syftet för insamlandet (Bryman & Bell 
2015). Om en urvalsmetod som baseras på sannolikhet appliceras, ökar detta dock troligheten 
för generaliserbarhet och bör därför användas för att få ett representativt resultat (ibid). I den 
här uppsatsen har författarna tillämpat en metod där ett givet antal krav på respondenterna 
satts upp, för att säkerställa deras bidrag till forskningsfrågan. 
 
Vid urval av avsändare har kraven från författarna varit att restaurangerna ska ha varit aktiva 
på Instagram, samt att de ska ha funnits ett budskap i dess marknadsföring via det sociala 
bilddelningsnätverket som syftar till att bygga och stärka dess varumärke. Urvalet har skett 
genom att författarna via mail kontaktat restauranger i Borås som uppfyllt dessa krav. 
Författarna har också tagit beslutet att två restauranger var tillräckligt för att besvara 
frågeställningen för denna uppsats. Fyra restauranger anmälde sitt intresse, och ett urval 
gjordes till att inkludera Pinchos Borås och Café Viskan. Restaurangerna valdes då författarna 
gjorde bedömningen att deras varumärke liknade varandra och att de även riktade sig mot 
samma typ av målgrupp, som vi har valt att intervjua i rollen som mottagare. För båda 
restaurangerna har intervjuer genomförts med den ansvarige personen för marknadsföring via 
sociala medier. Intervjuerna ägde rum på respektive restaurang den 21 april, samt 3 maj med 
båda författarna närvarande. Frågorna som ställdes finns bifogade i bilaga 1.  
 
Urvalet av mottagarna har också det gjorts av författarna till denna uppsats, med ett 
förbestämt antal krav på respondenterna. Tio personer har medverkat i de semi-strukturerade 
intervjuerna och urvalet har innehållit en blandning av kön mellan åldrarna 20-30, eftersom de 
är de flitigaste användarna av Instagram (Findahl & Davidsson 2015). Även om det inte var 
ett förutbestämt krav att ha besökt de båda restaurangerna, visade intervjuerna att alla de tio 
deltagarna hade besökt Café Viskan, medan sju stycken hade besökt Pinchos Borås. Många av 
deltagarna refererade till sina tidigare besök på restaurangerna när de såg bilderna, vilket är 
viktigt att ha i åtanke. En diskussion har fört mellan författarna och renderat i att 
identifierbara mottagare inte skulle bidra till forskningens värde. Därför har författarna 
beslutat att de intervjuade mottagarna presenterats anonymt. 
 
Alla våra deltagare uppgav att de aktivt använde Instagram. De flesta av deltagarna besökte 
appen tre till fyra gånger per dag, men beskrev sig ändå som passiva användare. En tydlig 
skillnad i kön visade sig, då tre av kvinnorna ändå uppgav att de var aktiva, medan alla av 
männen såg sig passiva beskådare. Intervjuerna ägde rum på Högskolan i Borås mellan 
datumen 25-27 april med båda författare närvarande. Frågorna som ställdes finns bifogade i 
bilaga 2. 
 



 

 14 

3.2.2 Urval av bilder 
Urvalet av bilder har författarna till denna uppsats gjort. Eftersom Pinchos Borås är relativt 
nyetablerade i Borås, innehåller deras Instagramkonto således inte heller speciellt mycket 
bilder. Istället användes Café Viskans och Pinchos Göteborgs Instagramkonton för att 
identifiera kategorier för urvalet av bilder, med målet att få en mångfald i urvalet. 
Kategoriseringen av bilder har gjorts av oss som författare, då vi anser att en tydlig indelning 
och avgränsning av de valda bilderna är nödvändig för att på ett så riktigt sätt som möjligt 
svara vår frågeställning.  Sammanlagt 1200 bilder granskades och författarna lyckades då 
utkristallisera fyra kategorier av bilder. Två bilder inom varje kategori valdes därefter ut från 
Pinchos Borås och Café Viskans Instagramkonton. Åtta bilder ansåg vara ett hanterbart antal 
bilder, samt representativt för båda restaurangerna. De fyra kategorier som använts, har varit 
(A-B) mat, (C-D) miljö/omgivning, (E-F) anställda och (G-H) bilder med informationssyfte. 
 
Författarnas val av bilderna påverkar resultatet, eftersom de utvalda bilderna är vad som är 
själva uppbyggnaden i hela uppsatsen. Vi är medvetna om att denna inverkan, men anser att 
genom att själva välja bilderna, har vi kunnat använda bilder med variation och olikheter, 
vilket vi rättfärdigar vårt val av tillvägagångssätt. De utvalda bilderna finns att hitta i bilaga 3. 
 
De utvalda och kategoriserade bilderna har under respektive intervju visats för tillhörande 
restaurang för att skapa en förståelse för vilket syfte, budskap och hur de tror de påverkar dess 
varumärkeskapital. Mottagarna visades alla 16 bilder och ombads att utvärdera dessa utifrån 
flertalet aspekter såsom budskap, värde för restaurangens varumärke och uppfattning.  
 

3.3 Användning av det teoretiska ramverket 
Det teoretiska ramverket fungerar som en summering av relevant litteratur inom det ämne 
forskaren valt att utföra sin studie (Hussey & Hussey 1997; Blumberg, Cooper & Schindler 
2008). Vidare ska ett ramverk visa läsaren vad som är gjort tidigare inom det valda ämnet, 
samtidigt som forskaren själv får en förståelse för strukturen av problematiseringen (ibid). Vid 
sammanställningen av befintlig litteratur och teori har författarna av denna uppsats valt att 
kategorisera innehållet utifrån varumärkeskapital som begrepp, företags användande av 
sociala medier samt mottagares attityd till bilder i sociala medier. Gällande 
varumärkeskapitalet används Aakers och McLoughlins (2010) tre dimensioner som ett 
ramverk för begreppet, men olika teorier inom varje kategori appliceras. 
 
Bryman och Bell (2015) har en likande definition på det teoretiska ramverket och nämner 
betydelsen av att använd litteratur kommer från pålitliga och betrodda källor. Vid författandet 
av denna uppsats har presenterad litteratur uteslutande inhämtats från Summon, en service 
som Högskolan i Borås erbjuder sina studenter, samt Google Scholar. All använd litteratur har 
därefter presenterats och hänvisats enligt riktlinjer framtagna av Högskolan i Borås. 
 
Det teoretiska ramverket för denna uppsats har även legat till grund för konstruktionen av 
frågorna som använts under intervjuerna med såväl avsändare som mottagare, vilka finns 
bifogade i bilaga 1 samt 2. Även vid författarnas egen granskning av de utvalda bilderna från 
Instagram, har det teoretiska ramverket fungerat som en fingervisning. 
 

3.4 Etik 
Etik är en viktig aspekt att ta hänsyn till när forskning bedrivs (Blumberg, Cooper & 
Schindler 2008). Känslig information måsten skyddas, deltagarnas rättigheter måste framföras 
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och principer inom forskningsdesign måste följas (ibid). I arbetet med denna uppsats har 
författarna i samband med intervjuerna varit noga med att informera deltagande restauranger 
och urvalsgrupp om syftet för skrivandet, samt deras rättigheter för deltagande. 
Urvalsgruppen har erbjudits anonymitet för att försäkra att deras identitet döljs. 
 
Eftersom restaurangernas bilder har använts, har dessa inte kunnat vara anonyma. Istället har 
vi haft en öppen dialog med dessa för att se till att deras inblandning i rapporten har skett på 
ett rättvist sätt. Restaurangerna har hållits uppdaterade om vilket av deras material som har 
använts och visats till urvalsgruppen. 
 
I arbetet har tidigare forskning och textkällor blivit refererade enligt Högskolan i Borås guide 
för uppsatsskrivande. Lagar och regler angående copyright har följts och all information i 
denna uppsats kan ledas tillbaka till ursprungskällan. 
 

3.5 Dataanalys 
Dataanalys av insamlad kvalitativ empiri beskrivs som en process bestående av tre delar: 
beskrivning, systematisering och kategorisering samt kombination (Jacobsen 2002). De tre 
faserna ska bearbetas och behandlas parallellt, vilket gör att det sker löpande och följer ingen 
given ordning (ibid). Dey (Dey 1993 se Jacobsen 2002, s. 217) beskriver faserna som en 
ständigt stigande spiral, med målet att reducera informationens mångfald. Även Bryman och 
Bell (2015) beskriver analysen av kvalitativ data som en iterativ process där det finns ett 
samspel mellan samlande och analyserande av data. För denna uppsats har författarna valt att 
applicera ett iterativt tankesätt vid insamling och analys av empiri. Vi anser med stöd från 
Jacobsen (2002) och Bryman och Bell (2015) att det för det första är det bästa angreppssättet i 
kvalitativ forskning. Men vi menar också att det underlättar analysen av den insamlade 
empirin, vilket underlättar besvarandet av frågeställningen. 
 
Det första steget, beskrivning, förklarar Jacobsen (2002) som en fas där forskaren, utan att 
själv påverka eller “färga” empirin, på ett grundligt och detaljerat sätt beskriver den insamlade 
data. I vårt fall återberättas då intervjuerna så noggrant som möjligt, rikt på detaljer, analyser 
och variationer (Geertz 1973 se Jacobsen 2002, s. 216). Efter varje intervju har vi som 
författare omgående transkriberat inspelningarna på ett så detaljerat sätt om möjligt. Den 
intervjuguide som hörde till varje intervju användes för att underlätta transkriberingen. 
 
Den andra fasen, vars mål är att kategorisera svaren, för att reducera irrelevant data samt få en 
tydligare överblick över insamlad empiri (Jacobsen 2002) gjordes av författarna till denna 
uppsats genom två steg. Avsändare och mottagare skiljdes åt för att tydliggöra analysen för 
vår tvådelade frågeställning. Den empiriska data gällande avsändare kategoriserades i enlighet 
med Aakers och McLoughlins (2010) tre dimensioner inom varumärkeskapital. Insamlad data 
från våra tio deltagare, kategoriserades i enligt med det teoretiska ramverket för hur mottagare 
uppfattar publicerade bilder på sociala nätverk och hur dessa på verkar varumärket.  
 
Det sista steget beskrivs som att hitta samband i empirin (Jacobsen 2002). I detta steg 
avlägsnas också överflödig information, i förmån för relevant och nödvändig empiri (ibid). 
Förutom identifierande av samband i den insamlade informationen, ska forskaren också 
belysa avvikelser och vad grunden till dessa kan vara (ibid). Utifrån Jacobsens (2002) synsätt 
utfördes analysen av insamlad empiri för denna uppsats med fokus att spåra samband och 
olikheter från de semi-strukturerade intervjuerna. I det senare skedet av analysen jämfördes 
också empirin med befintliga teorier från det teoretiska ramverket för att på så vis kunna dra 
relevanta paralleller mellan vår undersökning och förekommande litteratur i ämnet. Detta var 



 

 16 

en process som också genomfördes iterativt med fokus på intressanta likheter och skillnader, 
likt Jacobsen (2002) beskriver. 
 

3.6 Validitet och Reliabilitet 
Även om Thagaard (Thagaard 1998 se Jacobsen 2002, s. 255) menar att begreppen validitet 
och reliabilitet inte har någon betydelse i kvalitativa undersökningar menar både Jacobsen 
(2002) och Bryman och Bell (2015) att giltigheten och tillförlitligheten är av intresse för en 
kvalitativ forskare. 
 
I denna uppsats har författarna valt att utgå från LeComptes och Goetzs (LeCompte & Goetz 
1982 se Bryman & Bell 2015, s. 400) synsätt på validitet och reliabilitet då de väljer att dela 
upp den internt och externt. Vidare beskriver de den externa reliabiliteten som till vilken grad 
forskningen kan replikeras av andra (ibid). Som befintlig teori nämner, anser vi det svårt för 
vår kvalitativa uppsats att upprätthålla en hög extern reliabilitet. Den sociala omgivningen 
förändras över tid, vilket gör att vår resultat i framtiden kan vara inaktuell. Det begränsade 
urvalet försvårar ytterligare möjligheten för andra exakt replikera forskningen. 
 
Intern reliabilitet beskriver LeCompte och Goetz (LeCompte & Goetz 1982 se Bryman & Bell 
2015, s. 400) som hur väl medlemmarna i ett forskningsteam kommer överens. För 
författandet av denna uppsats har en nyckelfaktor varit ett nära samarbete med ständig 
kommunikation och högt i tak. Vi menar på att problem och svårigheter som snabbare lyfts 
till ytan på så sätt kan avdramatiseras, för att upprätthålla en hög produktivitet och kreativitet. 
 
Validiteten i kvalitativ forskning beskrivs som något viktigt och kan i vissa fall vara styrkor 
för ett kvalitativ vetenskapligt arbete (LeCompte & Goetz 1982 se Bryman & Bell 2015, s. 
400). Validiteten delas, likt reliabiliteten, in efter interna och externa faktorer (ibid). Intern 
validitet förklaras som hur väl forskarens observationer stämmer överens med dennes 
teoretiska idéer (ibid). Eftersom den induktive forskaren ofta kan säkerställa en hög 
kongruens mellan sina koncept och dess resultat, ses den interna giltigheten, av LeCompte 
och Goetz (LeCompte & Goetz 1982 se Bryman & Bell 2015, s. 400), oftast som hög i en 
kvalitativ studie. För att lyckas säkerställa detta i vår studie har vi under uppsatsskrivandet 
iterativt arbetat med att jämföra våra rön med det teoretiska ramverket vi utvecklat från 
tidigare forskning i ämnet. 
 
Den externa validiteten tenderar, till skillnad från intern validitet, vara låg inom kvalitativ 
forskning (LeCompte & Goetz 1982 se Bryman & Bell 2015, s. 400). Jacobsen (2002) 
beskriver den externa giltigheten som till vilken grad erfarenheterna från en undersökning kan 
generaliseras. För denna uppsats anser författarna, i motsats till LeCompte och Goetz 
(LeCompte & Goetz 1982 se Bryman & Bell 2015, s. 400), att resultatet till viss del kan 
generaliseras. Vi som författare menar att även om andra bilder valts ut och andra mottagare 
tillfrågats, finns det ett värde i de slutsatser som uppsatsen renderar i. Framförallt anser vi som 
författare att liknande restauranger som de som använts i denna uppsats, kan dra nytta av 
slutsatserna. 
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4 Empiri 
 
Detta kapitel innehåller empiriska data som samlats i enlighet med metoderna beskrivna i 
föregående kapital. Empirin presenteras för respektive restaurang där avsändare och 
mottagare granskas. 

4.1 Pinchos Borås 

4.1.1 Intervju med restaurang  

4.1.1.1 Presentation av restaurang 
Pinchos är en restaurangkedja som i dagsläget består av 17 olika franchiseägda restauranger, 
beskriver Linda, ansvarig för sociala medier på Pinchos i Borås, under intervjun den 22 april i 
restaurangernas lokaler. Pinchos i Borås öppnade 1 mars 2016, och har vid tillfället för 
intervjun 15 anställda. Konceptet som utmärker dem är, enligt Linda, att de är världens första 
restaurang där gästen själv beställer mat och dryck via sin smarta telefon. Det innebär att 
gästerna gör beställningar via restaurangens mobilapplikation, som kommunicerar med 
restaurangens kök. Därefter får gästerna själva hämta den beställda maten. Gästerna har alltså 
inte någon kontakt med servitörer eller servitriser, vilket enligt Linda ger restaurangen en 
mysig vardagsrumskänsla likt den i bild 1C. 
 
Linda beskriver vidare att gällande restaurangens marknadsföring, används inte någon 
traditionell media såsom tidningar, radio eller TV. Istället används uteslutande sociala medier, 
och i synnerlighet Facebook och Instagram. På Instagram vill Pinchos, enligt Linda, bli 
uppfattad som en person, närmare beskrivet som en vän, som skildrar vardagliga saker knutna 
till restaurangen till sina följare. Andra restauranger i franchisekedjan använder liknande 
koncept för Instagram, och det är därifrån den tilltänka strategin kommer ifrån. Linda 
beskriver att marknadsföringsformatet med bilder som främsta kommunikation är väldigt 
förmånligt för restaurangen. Detta då den ”mysiga miljön” och de ”gulliga rätterna” gör sig 
bra på bild, likt bilderna 1C och 1A.  
 
På Pinchos i Borås är det Linda, som har fullt ansvar och kontroll över vilka bilder som läggs 
upp på restaurangens Instagramkonto. Attityden som hon försöker inbringa är en mysig och 
genuin känsla. Kontot är till för alla, både nya och befintliga följare, som vill avnjuta en 
trevlig och härlig middag vilken dag i veckan som helst. 
 

4.1.1.2 Restaurangens användning av Instagram  
Linda förklarar att eftersom restaurangen endast har existerat i cirka två månader, hjälper 
Instagram Pinchos att förmedla sitt budskap. Detta gör att nya följare nås, vilket i längden 
resulterar i nya gäster. Det är även viktigt att restaurangen följer en bra etik på sitt 
Instagramkonto. Till exempel skulle aktiviteter som ger följare chansen att vinna ett pris i 
utbyte mot delningar av kontot, kännas fel förklarar Linda. Detta beskrivs som att ”muta” 
andra att göra reklam åt restaurangen, vilket enligt Linda känns girigt. Istället försöker de 
systematiskt publicera bilder med tillhörande texter som manar mottagaren till att integrera 
eller svara de upplagda bilderna. I och med detta skapas en dialog med följarna genom likes 
och kommentarer, då deras följare får upp Pinchos bilder under funktionen Aktivitet i 
Instagramappen och på så vis delar de mest trogna följarna bilderna vidare utan att 
nödvändigtvis tänka på det, förklarar Linda. Därför menar hon också att det är viktigt att så 
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regelbundet som möjligt lägga ut nya bilder för att kontot hela tiden ska vara ”levande” med 
bilder i omlopp hos följare och följares följare. 
 
Att etablera relationer via Instagram anser Linda också vara en viktig del i Pinchos 
marknadsföringsstrategi via det sociala fotodelningsnätverket. Att få följarna att känna igen 
sig med bilderna och framhålla gemenskapen på Pinchos, likt bild 1E, anser Linda vara en 
central del i de foton som läggs upp. Vidare beskriver hon att när någon gillar eller följer 
företagets bilder, följer Pinchos dem tillbaka för att på så vis kunna se vad de publicerar för 
bilder och hur deras vardag ser ut. Genom att sedan gilla och kommentera dessa bilder byggs 
personliga relationer upp med följarna, vilket enligt Linda har en positiv inverkan på deras 
syn på restaurangen. Att även följa andra restaurangkonton på Instagram och interagera med 
dem är något Linda poängterar som en annan del av dess strategi. Genom att kommentera på 
andra restaurangers bilder får dess följare upp Pinchos kommentarer och deras konto sprids då 
även bland nya följare, som uppenbarligen har ett intresse av god mat i trevliga miljöer. 
 

4.1.1.3 Instagram som verktyg för varumärkeskapital 
Genom att hålla en god ton på sociala medier som Instagram, menar Linda, att deras 
användning av Instagram har en positiv inverkan på dess varumärke. Hon påpekar samtidigt 
att vid marknadsföring via Instagram så är det av stor betydelse att ge en så nyanserad och 
rättvis bild som möjligt av vad de förmedlar. Att utmåla sig som ”världens bästa restaurang” 
menar Linda inte skulle gagna dem. Utan att istället att vara transparent och försöka bli 
betraktade som en vän i de följande personernas flöde, där relevant information och fina 
bilder publiceras, likt bild 1G, är av större angelägenhet och är enligt Linda en nyckelfaktor 
till Pinchos framgång. 
 
Med sitt Instagramkonto vill Pinchos Borås bygga en känsla av att följarna är hemma hos 
”personen” Pinchos. Detta görs genom att när bilder publiceras tänker Linda mycket på att 
försöka förmedla en så avslappnad känsla som möjligt. Tanken är enligt henne att bilderna 
inte får upplevas som ”uppgjorda” då hon menar att det skulle gå emot deras koncept och 
därför skulle kunna vara skadligt för dess varumärke. Att istället integrera följarna och få dem 
att känna sig speciella gör att en ganska allmän bild uppfattas personlig, vilket stärker 
följarens associationer gentemot restaurangen som en person och därför inger en bra känsla av 
restaurangen som helhet, enligt Linda. 
 
Vidare förklarar Linda att Instagram också är ett bra sätt för restaurangen att få feedback och 
kritik från sina gäster. Enligt hennes tidigare erfarenheter från restaurangbranschen klagar 
svenskar sällan direkt på restaurangen när de är missnöjda med något. Tidigare, menar Linda, 
gjordes detta istället till personer i den missnöjde besökarens omgivning, och i viss mån är det 
fortfarande så. Men mycket av detta har också digitaliseras, och Linda menar att 
Instagramkontot är en bra plattform för kunder att vädra sina missnöjen. Att besvara dessa 
kunder på Instagram tycker Linda är ett utmärkt sätt att interagera med dessa kunder, för att 
de ska kunna känna att de får sin röst hörd. Samtidigt som ett bra bemötande via sociala 
medier bygger upp relationen med kunderna, och att tillgängligheten online skapar 
varumärkeslojala kunder.  
 
 



 

 19 

4.1.2 Mottagarnas uppfattning av Pinchos Borås bilder 
I stort sett alla av Pinchos bilder uppfattades av mottagarna som positiva då de sände ut en bra 
känsla om god stämning och mat. Även om mottagarna hade olika åsikter om olika bilder, var 
överlag den gemensamma åsikten att bilderna väl representerade varumärken. De deltagare 
som tidigare har besökt restaurangen kände igen sig i bilderna, medan de deltagare som inte 
hade provat på stället blev intresserade av att testa.  
 
Bild 1A togs emot väl av alla respondenter då den uppfattades som tydlig, inbjudande och 
professionell. Framför allt nämndes det att bilden såg väldigt stämningsfull ut. Och att det var 
lätt att se sig själv där på en after work eller dejt. Bilden beskrevs även vara organiserad, 
vilket är helt emot den kritik som bild 1B fick. 1B är, enligt majoriteten av våra deltagare, 
alldeles för rörig för att ge en inbjudande känsla. Stökig och dåligt ljus var även kommentarer 
som nämndes. Den stora mängden mat på bilden gjorde att det blev svårt att fokusera blicken. 
Alla av våra deltagare tyckte att bild 1A var bättre än 1B.  
 
1C och 1D fokuserar på omgivningen på Pinchos, och båda dessa togs emot väl hos 
mottagarna. Framför allt 1C beskrevs som mysig och väldigt stämningsfull då den, enligt de 
intervjuade mottagarna, visar restaurangen från dess bästa sida. Deltagarna beskrev det 
faktum att restaurangen var fullt av folk som hade det trevligt, gjorde att de kunde se sig själv 
i samma situation. 1D, vilket har liknande motiv beskrevs som informativ då den visade 
inredningen och vad man kunde förvänta sig. Dock uppfattades 1C som mysigare, då 1D såg 
tom och livlös ut i jämförelse.  
 
Bilderna på personalen fick av våra respondenter väldigt olika respons. 1E uppfattades av 
merparten av våra deltagare som positiv, då den sände ut en positiv stämning. Flertalet av 
kommentarerna nämnde att personalen såg trevliga ut och dessutom verkade ha det roligt på 
jobbet. Många av de deltagare som tidigare besökt Pinchos ansåg att de alkoholhaltiga 
dryckerna var ett stort positivt minne från kvällen och bilden representerar detta. Däremot 
tyckte nästintill alla deltagare att bild 1F inte alls var passande att publicera på restaurangens 
Instagramkonto. Den ansågs vara för oseriös och intern för att en utomstående mottagare 
skulle få en positiv uppfattning. Även om deltagarna kunde förstå att personalen vill bjuda på 
sig själva, ansåg alla att en skämtsam bild med konstiga miner inte är något som bör synas i 
marknadsföringssyfte.  
 
1G fick blandad respons då själva innehållet i bilden fick positivt gensvar. Deltagarna 
upplevde att maten såg smakfull ut och dessutom kunde de på ett överskådligt sätt se vilka 
alternativ som fanns att erbjuda. Däremot nämnde tre av de deltagande männen att 
beskrivningarna som finns till varje maträtt inte passar sig riktigt. Som exempel nämns det att 
klassificering av drinkar som ”tjejdrinkar” gör att de känner sig uteslutna, vilket leder till ett 
negativt intryck. Istället upplevs det att bilden hade tjänat på att bara ha med namnen på 
maträtterna. Den andra informativa bilden 1H uppfattades som neutral då den varken gav ett 
bra eller dåligt intryck. Däremot tjänade den sitt syfte och upplyste om att företaget även 
fanns på Facebook.  
 
Bilderna 1A, 1C, 1E och 1G var mest populära av de utvalda bilderna för Pinchos. Samtliga 
bilder bedömdes att vara härliga och mysiga, samtidigt som de förmedlade en bra känsla till 
mottagaren. Särskilt 1A och 1C togs emot väl, då flertalet av respondenterna förklarade att de 
gärna hade besökt restaurangen om de hade sett de bilderna. Överlag tyckte deltagarna att de 
utvalda bilderna visar upp en bra variation av information, stämning och reklam. Flertalet 
påpekar att det är viktigt att variera sina uppladdningar eftersom det lätt kan bli monotont. 
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Sämst mottagande fick 1B som bedömdes att hålla för låg kvalité och vara för rörig, samt 1F 
som gav ett oseriöst intryck.  
 

4.2 Café Viskan 

4.2.1 Intervju med restaurang 

4.2.1.1 Presentation av restaurang 
Café Viskan i Borås grundades år 2005 och består idag av fyra olika enheter: Café Viskan 
Centrum, Café Viskan Knalleporten, Café Viskan Knalleland samt Viskans Vinbar. Enligt 
Maral, ansvarig för restaurangens sociala medier, sysselsätter företaget ungefär 80 personer 
och målet med verksamheten är att leverera det ”klassiska” med en extra touch, samtidigt som 
de vill ligga i framkant vad gäller trender inom mat, bakverk och inredning. Att erbjuda en 
trivsam och trevlig miljö med bra service är också otroligt viktigt, säger Maral i vår intervju 
på restaurangen i centrum den 3 maj. 
 
Marknadsföringen av restaurangerna, beskriver Maral, sker i många olika kanaler och ibland 
med diverse samarbetspartners. Marknadsföringen på sin hemsida samt vid speciella 
kampanjer arbetar de tillsammans med en lokal PR-byrå som då hjälper dem med dess 
grafiska profilering. För alla bilder som företaget publicerar, inklusive dem på sociala medier, 
samarbetar restaurangen med en professionell fotograf.   
 
Som ansvarig för de sociala medierna på Café Viskan är det till stor del Maral som bestäms 
vad som ska publiceras, eftersom hon ofta har bra koll på olika events som gästande 
trubadurer eller veckans brunch- eller bistromeny. Ibland tar hon dock hjälp av personal från 
restaurangen för smakråd, medan andra gånger kan hennes chefer har speciella önskemål som 
då tillgodoses. 
 

4.2.1.2 Restaurangens användning av Instagram  
Enligt Maral att Instagram är ett otroligt bra verktyg för företaget att på ett anspråkslöst och 
lättillgängligt sätt förmedla sitt budskap, utan att behöva förklara det så mycket. Bilderna talar 
ofta för sig själva, samtidigt det är ett enkelt och bra sätt att nå ut till en stor publik. Maral 
beskriver också ett hon noggrant följer den statistiska utvecklingen på hur deras 
Instagramkonto uppfattas, och siffrorna jämförs med föregående månader för att se hur 
bilderna uppfattats i form av kommentarer, likes och delningar. Återkopplingen de får från 
sina följare via sina sociala medier är väldigt värdefull för dem, då det hjälper till att skapa 
förbättringar och utveckling. Hur konkurrenterna, eller som Maral beskriver dem: kollegorna, 
på andra restauranger hanterar sina Instagramkonton är inget hon reflekterar över, även om 
hon medger att det är kul att se vad de publicerar. Det är också många andra restauranger som 
följer Café Viskans Instagramkonto. 
 
Målet med bilderna som publiceras är, enligt Maral, att de ska vara personliga, varma och 
åtkomliga, men på samma gång professionella. Följarna ska lockas av att besöka 
restaurangen, och bilderna riktar till sig till att attrahera alla typer av gäster. Café Viskan 
strategi varierar också en del beroende på bild och när den publiceras, menar Maral. På helger 
vill man kanske förmedla mer färgstarka och livfulla bilder likt bild 2E och 2F, medan vid 
andra tillfällen passar sig bättre med mysigare och varmare känsla i bilderna som bild 2D. 
Den professionella fotografens erfarenheter och kunskaper har också stor påverkan när det 
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kommer till hur Viskans publicerade bilder uppfattas menar Maral, och fotografen har relativt 
fria händer på vad som fotograferas, även om hon ofta kommer med önskemål och tips vad 
som ska förevigas. 
 

4.2.1.3 Instagram som verktyg för varumärkeskapital 
Instagrams inverkan på varumärket Café Viskan beskriver Maral som väldigt stort och en 
bidragande orsak till dess framgång. Kännedomen om företaget ökar och ett bra exempel på 
detta är enligt Maral, att personer som inte är från Borås, eller aldrig kanske ens har besökt 
restaurangen ofta kommenterar på dess bilder. Detta kan enligt Maral vara ett tecken på att de 
fått upp ögonen för företaget på grund av dess Instagramkonto, då bilderna alltid förmedlar en 
bra känsla via mat eller inredning såsom bild 2A och 2C. Maral menar också att hon försöker 
paketera och förmedla bilderna som publiceras på Instagram så de både ska attrahera nya och 
befintliga användare för att på så vis öka kännedomen om restaurangens varumärke. 
 
Ett annat exempel på hur de arbetar aktivt med att öka kännedomen om dess varumärke är 
enligt Maral, olika samarbeten de har för att öka antalet följare på sina sociala medier. Bland 
annat har insamlingar anordnats och utlottning av biljetter via samarbetspartners såsom IF 
Elfsborg, där följare kunnat vinna matchbiljetter och en middag om de följt företagen samt 
gillat och delat specifika bilder. 
 
På frågan var Café Viskans varumärke vill förknippas med nämner Maral att de självklart vill 
associeras med positiva saker, såsom en trivsam mötesplats eller ett mysigt tillhåll att äta eller 
dricka på. Via sitt Instagramkonto försöker de bygga en nyfikenhet i betraktarens ögon 
angående miljön, stämningen och maten för att skapa en positiv känsla kring varumärket. 
Maral poängterar också betydelsen av att hitta i en balans i vad som publiceras, då bilder som 
förmedlar något ”på riktigt” tenderar till att göra följarna mer intresserade och associera 
restaurangen mer med positiva ting. 
 
Maral medger att Instagram till viss del hjälper företaget att nå sina mål, då det exempelvis 
hjälper dem att sprida budskapet kring olika event, vilket gör att de ökar antalet besökare. 
Detta har då indirekt påverkan på företagets omsättning, eftersom mer besökare i regel 
renderar i ökad försäljning. Ett annat exempel på Instagrams genomslagskraft bland Viskans 
följare beskriver Maral som att när någon nyhet angående exempelvis ett bakverk fotograferas 
och publiceras, märker de att efterfrågan på bakverket ökar bland kunderna. 
 

4.2.2 Mottagarnas uppfattning av Café Viskans bilder 
Vid visandet av Café Viskans bilder gick åsikterna mer isär än när Pinchos bilder visades. I 
stora drag blev mottagandet mer neutralt. Positiva kommentarer gällde motiv och 
professionaliteten framkom, däremot tyckte en del att det såg för ”fixat” eller ordnat ut, vilket 
gav en opersonlig känsla. Alla våra deltagare har tidigare besökt Viskan, och de allra flesta av 
dem uppgav att bilderna inte stämde överens med den bild som de associerar ihop med 
restaurangen.  
 
Av bilderna på mat fick 2A höga betyg av alla deltagare. Fina färger, fräscht och gott var 
bland de flesta omdömen som gavs. Dock gavs en tydlig uppfattning om att även om salladen 
ser väldigt smakfull ut, har den inga direkta kopplingar till restaurangen. Detta därför att 
bilden uppgavs som för professionell ut, vilket fick till följd att den gav stor känsla av 
opersonlighet. En av deltagarna kommenterade att bilden hade sett perfekt ut i en kokbok, 
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men inte då den ska representera en restaurang. 2B gav de flesta av deltagarna ett neutralt 
intryck, då de tyckte att den varken var särskilt positiv eller negativ. Den generella 
uppfattningen uppgavs vara att många tyckte att maten såg god ut, men att just den bilden inte 
skulle vilja få dem att vilja besöka restaurangen.  
 
2C fick blandade omdömen. Många av deltagarna tyckte att bilden på ett informativt sätt 
visade omgivningen på restaurangen. En del tyckte att miljön såg inbjudande ut, medan andra 
tyckte att såg för perfekt ut. Både några män och kvinnor nämnde att de tyckte att bilden 
snarare såg ut att komma från ett inredningsmagasin, än en restaurangs Instagramflöde. Detta 
berodde framförallt avsaknaden av folk och för att det pålagda filtret gjorde att bilden fick ett 
konstgjort utseende. Liknande kommentarer fick bild 2D som även den uppgavs att se fixad 
ut. Dessutom uppskattade inte deltagarna att motivet inte var fokuserat, då man hellre hade 
sett mer av omgivningen, eller maten mer detaljerat. Däremot tyckte alla deltagare att 2D var 
bättre än 2C eftersom de uppfattade inredningen som trevligare. Många som tyckte att 2C var 
dålig på grund av avsaknaden av färger, tyckte mer om 2D då den gav ett färgfullt och livligt 
intryck.  
 
Den bild som fick bäst betyg av alla Viskans bilder var 2E. I princip alla av våra deltagare 
tyckte att bilden var härlig och personlig, samtidigt som den gav ett seriöst intryck. Framför 
allt tyckte många att det var bra att äntligen få se bilder på personer, då det var lättare att få 
bättre stämning när man får bilden av att restaurangen är fylld av personer och ljud. Dock får 
det inte bli för ”fritt” i bilden, då 2F uppges av våra deltagare att vara för rörig, samtidigt som 
motivet ”bakom en bardisk” inte ser särskilt trevligt ut. Många konstaterar att det här hade 
varit bättre om planeringen runt fotografiet hade varit bättre, då bilden förmodligen hade 
kunnat se mycket trevligare ut vid annan vinkel. Även om bilden i sig fick något negativ 
respons, tyckte många att det personerna i bilden såg ut att ha trevligt på sitt besök på 
restaurangen.  
 
Bilderna 2G och 2H fick överlag positiv återkoppling då de enligt våra deltagare tjänade sitt 
syfte genom att vara informativa. Bäst betyg fick 2H då den förutom att ge information även 
visade upp en bild på det tilltänkta scenariot. Större mängden av respondenterna svarade att 
bild 2G var bra, men hade kunnat vara ännu bättre om man även fick se en bild på brunchen. 
Många berättade att de hade besökt söndagsbrunchen och att den i verkligen är mycket bättre 
än vad den informativa bilden återger.  
 
Sammantaget tyckte våra deltagare att även om Viskans bild överlag var trevliga och se på, 
var de inte personliga nog att väcka samhörighetskänslor. Alla av våra deltagare uppgav att 
den främsta anledningen till att de besöker restaurangen är på grund av den trevliga 
stämningen och för att det ofta är fullt med trevligt folk. Dock tycker många att det inte 
reflekteras i Viskans bilder, då de mer fokuserar på att marknadsföra maten eller lokalens 
utseende. Detta märks tydligt vid uppvisandet av bilderna 2B, 2C och 2D då många av 
deltagarna inte alls kände igen restaurangen från bilderna. För att upplevas som mer personlig, 
önskas det att mer stämningsfulla och ögonblicksbilder hade visats upp. Variationen på 
bilderna bedömdes att vara bra, men att bilderna i sig hade kunnat vara bättre 
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5 Analys 
 
Detta kapitel innehåller en analys av den insamlade empiriska data presenterad i föregående 
kapitel. Aaker och McLoughlins (2010) kategorisering av varumärkeskapital används för 
analys av avsändarens användning av bilder. I analys av mottagarens uppfattning har övrig 
tidigare framlagd teori presenterats.  

5.1 Restaurangernas användning av Instagram 

5.1.1 Varumärkeslojalitet 
Båda de intervjuade restaurangerna påpekade i enlighet med Aaker (1992b) att en av tankarna 
med användandet av sociala medier som marknadsföringskanal är för att främja de befintliga 
kunderna. Framförallt Café Viskan beskriver under sin intervju om att de verkligen värnar om 
sina lojala kunder. Exempelvis har det ingått olika samarbeten där trogna kunder premierats 
för att göra dem till den självklara mötesplatsen för boråsare. Att värna om befintliga kunder 
anses viktigt (Aaker 1992b) då lojala kunderna är extremt viktiga när man bedriver företag, 
och i synnerlighet inom restaurangbranschen där konkurrensen är väldigt hård. Båda de 
intervjuade restaurangerna för denna uppsats arbetar aktivt med detta, och framförallt Café 
Viskan ligger i framkant då de har etablerat väl utformade samarbeten med närings- och 
föreningslivet i Borås.  
 
Uppbyggnad och underhåll av varumärkeslojalitet beskrivs som ett centralt koncept inom 
marknadsföring (Erdagmus & Cicek 2012). Marknadsföring via sociala medier bör fokusera 
på att bygga relationer med följarna, snarare än att försöka sälja sina produkter (ibid). 
Framförallt Pinchos arbetar effektivt med detta och som nämnt tidigare vill Linda på Pinchos 
att deras Instagramkonto ska uppfattas som en person, och inte ett konto tillhörande ett 
företag. Detta för att skapa en mer personlig och genuin känsla och för att bygga en känsla av 
lojalitet. Idag exponeras mottagare för väldigt många olika reklambudskap varje dag 
(Gullström 2015), och många av dessa påminner om varandra. Pinchos strategi, med att 
istället vilja framstå som ”personen” Pinchos känns som ett innovativt och nytänkande sätt för 
att sticka ut ur mängden och på så viss attrahera lojala kunder. 
 
Chaudhuris och Holbrooks (2001) rön i sin undersökning om varumärkeslojalitet utifrån 
inverkan på köp och inverkan på attityd är något vi menar till viss del kan appliceras på 
mottagarnas uppfattning av restaurangernas bilder. Pinchos personliga bilder och Viskans 
professionella bilder får absolut får en inverkan på attityden till varumärket. Samtidigt 
påverkar inte nödvändigtvis förhållningssättet per automatik dess kunder till upprepade köp. 
Men som Aaker och McLoughlin (2010) beskriver angående att varumärkeslojalitet är en 
förmåga att få konsumenter att undvika att byta varumärke, menar vi att restaurangerna 
absolut lyckas i detta avseende. 
 
En redan existerande lojal kundbas är en enorm konkurrensfördel (Aaker & McLoughlin 
2010). Pinchos Borås, som del av ett franchisekoncept, har funnits i Borås sedan ett par 
månader tillbaka. Som Linda beskrev under intervjun har den första tiden i Borås redan 
renderat framgång och närheten till Göteborg, där restaurangen sedan tidigare är väl etablerad, 
anses vara en av orsakerna till detta. Linda beskriver att Pinchos Borås uteslutande 
marknadsför sig själva via sociala medier och, deras redan lojala kundbas tror vi är ett skäl till 
att detta lyckats, då Aaker och McLoughlin (2010) beskriver att ett inträde på en ny marknad 
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ofta är förenat på stora marknadsföringskostnader. Café Viskan är väl etablerade i Borås och 
under tio års tid arbetat upp en lojal kundkrets. De har därför enligt Aaker och McLoughlin 
(2010) en enorm konkurrensfördel på grund av detta. Mycket riktigt kände också alla våra 
respondenter till restaurangen, och hade upprepade gånger besökt den. 
 

5.1.2 Varumärkeskännedom 
Hur de två restaurangerna önskar att framstå på sociala medier skiljer sig något. Ett företags 
presentation av varumärket har en direkt påverkan på varumärkeskännedomen (Berry 2000; 
Bilgihan, Peng & Kandampully 2014; Lin 2013 se Barreda et al. 2015). Som nämnt strävar 
Pinchos att förmedla en genuin och hemtrevlig känsla, medan Viskan vill framstå som mer 
professionella. Detta ligger helt i linje med Viskans strategi på Instagram då de bland annat 
har en fotograf som tar i princip alla bilder de publicerar. Detta överensstämmer med teorierna 
enligt Aaker (1992a), då han menar att skapandet av en tydlig identitet är ett viktigt första steg 
för att utveckla ett starkt och välkänt varumärke. Genom att Café Viskan är konsekventa med 
användandet av professionellt tagna bilder, stärker det enligt mottagarna deras identitet och 
således även dess varumärke. Café Viskan bör dock vara noggranna med hur deras bilder 
utformas. Om bilderna uppfattas som ”för professionella” och inte sticker ut jämfört med 
andra restauranger, kan det lätt kännas opersonligt (Isola et al. 2014). 
 
Sociala nätverk online hjälper att öka ett företags varumärkeskännedom (Barwise & Meehan 
2010 se Barreda et al. 2015). Detta är något både de intervjuade restauranger håller med om 
och de beskriver båda under intervjuerna att de arbetar aktivt med sina sociala medier för att 
öka kännedomen om respektive restaurang. Ingen av de intervjuade företagen håller därför 
med Aaker och McLoughlin (2010) som beskriver att varumärkeskännedom ofta är något som 
tas för givet. Dock har det en stor påverkan och är en klar konkurrensfördel om man som 
företag lyckas (ibid). Vidare finns det en stor betydelse av igenkänning mellan konsumenten 
och varumärket (ibid). Med tanke på detta har Pinchos en intressant strategi. Under intervjun 
beskrev Linda att hon som ansvarig för de sociala medierna vill att restaurangen ska uppfattas 
som ”personen” Pinchos i sina följares flöde. Att förmedla en avslappnad och genuin känsla 
anser hon vara väldigt viktigt. På så sätt skapas enligt henne en viss igenkänning med dess 
följare, då bilderna inte är tänkta att upplevas vara ”uppgjorda”.  Detta är något som anses 
viktigt då kommunikation via sociala medier har benägenheten att vara uppriktig och ärlig, 
snarare än att på ett kommersiellt vis försöka kontrollera synen på varumärket (Gordhamer 
2009 se Erdagmus och Cicek 2012).  
 
Likt Barreda et al. (2015) beskriver tycker både Pinchos Borås och Café Viskan att sociala 
medier är ett bra redskap för att öka deras varumärkeskännedom. Dock ser deras strategier för 
att förvärva nya följare, för att således öka kännedomen, lite olika ut. Pinchos Borås menar att 
aktiviteter eller tävlingar för att öka kännedomen kring varumärket genom att få befintliga 
följare att dela diverse inlägg, tenderar att kännas ”girigt”. Under intervjun med Pinchos 
framkom det att de aldrig skulle, som Linda uttrycker det ”muta” sina kunder att dela något, 
för att exempelvis vinna en middag eller dylikt. Istället förklarar hon att hon hellre ser att dess 
följare och besökare delar något för att de verkligen gillar det och tycker det är bra. Aaker och 
McLoughlin (2010) beskriver i motsats till detta exempelvis bonussystem som en bra idé för 
både främjande av lojala kunder, men också för att öka kännedomen av varumärket. Café 
Viskan, är mer inne på detta spår, då Maral menar att en av restaurangens nyckelstrategier är 
olika samarbeten med andra företag för att öka kännedomen om restaurangen. Hon 
exemplifierar samarbetet inför IF Elfsborgs hemmamatcher, där en gemensam kampanj 
anordnades för att få sina följare att sprida en bild de publicerade på sitt Instagramkonto. 
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Keller (Keller 1993 se Gill & Dawra 2010) förklarar innebörden av varumärkeskapital som 
hur ett företag paketerar och förmedlar sitt varumärke och hur de påverkar kännedomen. Café 
Viskans samarbeten och aktiviteter för att sprida vetskapen om sitt varumärke innebär just 
detta. Restaurangens olika samarbeten är av intressant karaktär då responsen på dessa, enligt 
Maral, varit mycket god. Att som Pinchos, inte vilja ”muta” kunder att dela dess bilder, är 
något som i längden kan få negativ effekt på dess verksamhet. Att få mottagare att interagera 
med företags publicerade budskap, i form av tävlingar eller dylikt, anser vara viktigt 
(Erdagmus & Cicek 2012). Café Viskans beskrivning är ett utmärkt exempel på samspelet 
mellan avsändare och mottagare, vilket också ökar ett varumärkes kännedom (ibid). 
 

5.1.3 Varumärkesassociationer  
Både Pinchos Borås och Café Viskan menar under respektive intervju att de vill att dess 
varumärke ska associeras och förknippas med positiva tankar. Likt vad Schivinski och 
Dabrowski (2014) nämner i sin artikel menar både Linda och Maral att Instagram är ett 
utmärkt verktyg för restaurangerna att använda för att med hjälp av visuell marknadsföring nå 
sina kunder. Schivinski och Dabrowski (2014) menar vidare med sin undersökning att bilder 
och videor är lättare för en mottagare att anknyta till själva varumärket. Detta är också de 
intervjuade mottagarna menade, då det under intervjun framkom att bilderna överlag var lätta 
att associera med respektive restaurang. 
 
Associationer konsumenter får genom visuell marknadsföring i sociala medier leder ofta till 
att de väljer att köpa produkten från det specifika varumärket (Sasmita & Mohd Suki 2015). 
Maral nämnde under intervjun med Café Viskan en intressant sak angående just detta. 
Eftersom Viskan varje månad analyserade sitt Instagramflöde och mätte hur uppskattade deras 
bilder var bland dess följare, kunde hon där se vissa mönster. I kombination med personal 
som jobbar i restaurangen, kunde därför Viskan se att när de publicerade en bild på sin 
Instagram på exempelvis ett bakverk, så märkte personalen på restaurangen att efterfrågan på 
just detta bakverk ökade markant gentemot en vanlig dag.  
 

5.2 Mottagarnas uppfattning om publicerade bilder 

5.2.1 Utformning av bilder 
Enligt Wirtz et al. (2013) bör alla företag som kommunicerar online fokusera på ett budskap i 
taget. Helst önskas att en kanal helt ska vara inriktat på syfte, såsom informativt, säljande eller 
kreativ idéer (Wirtz et al. 2013) Intervjuerna visade att båda restaurangerna använder 
Instagram som ett flöde där flera bilder med olika budskap publiceras. Däremot är en bild 
oftast publicerad med ett syfte där bilderna sedan blandas för att möta flera olika mottagare 
och få fram olika reaktioner. Enligt våra intervjuade deltagare är detta en strategi som båda 
restaurangerna lyckas med då mixade budskap sändes ut genom de olika bilderna.  
 
Utformningen av företagens bilder skiljer sig åt i form av färg och motiv. Pinchos, som 
uppfattades som mer personliga bilder, har mer färg och mer skiftande motiv än Café Viskans 
bilder. Då bilder som har starkare färger och har mer ovanligt motiv är mer minnesvärda hos 
mottagaren (Isola et al. 2014; Hsieh, Hsu & Wang 2014), kan detta vara en av orsakerna till 
att Pinchos bilder uppfattas som personliga. Detta då de lättare knyter an till minnet hos 
mottagarna. Då bilder där mottagaren kan sätta sig in i bildens sammanhang genom minnen 
eller attraktiva framtidsbilder, blir mer attraktiva hos mottagaren (Ardura och Martínez-López 
2013). Detta leder alltså till att Pinchos bilder med ovanligt motiv och starka färger får en 
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positiv uppfattning. I många av Café Viskans bilder har bilden bearbetats och en del filter har 
använts, vilket enligt Hseih, Hsu, Wangs (2014) teori då skulle betyda att bilderna är mindre 
minnesvärda. Detta visar sig också genom att bild 2A och 2H från Café Viskan fick positiva 
kommentarer, samtidigt som de var mest färgstarka restaurangens utvalda bilder. Även bilder 
innehållandes personer är minnesvärda (Isola et al. 2014), vilket vår empiriska data bekräftar. 
Bilderna 1C, 1E och 2E, uppskattades mest av våra deltagare. Speciellt 1Cs popularitet kan 
härledas till personerna på bilderna, eftersom näst intill alla deltagare benämnde att det såg 
mysigt ut med mycket folk på bilderna. Speciellt 1Cs popularitet kan härledas till personerna 
på bilderna, eftersom näst intill alla deltagare benämnde att det såg mysigt ut med mycket folk 
på bilderna. 
 
Även om en bild blir mer attraktiv när en mottagare kan associera till den (Ardura och 
Martínez-López 2013), har mottagarna fortfarande höga krav på allt som publiceras på sociala 
medier (Kang Tang & Fiore 2015). Detta visar sig i bilderna från båda restaurangerna. Till 
exempel benämns bild 1B från Pinchos från alla av våra mottagare som negativ, då det dåliga 
ljuset och bildens fokus störde motivet. Dock kan det även bli för ”bra” bilder, vilket en del av 
mottagarna anser att Café Viskans bilder är. Detta eftersom bilderna var för professionella, 
vilket gjorde att deltagarna, trots att många tidigare har besökt restaurangen, inte känner igen 
sig med bilderna som publicerades.   
 

5.2.2 Bilders effekt på varumärkeskapital 
Alla våra deltagare refererade till tidigare erfarenheter och kännedom om varumärket när de 
bedömde bilderna. Det gjorde att de flesta av deltagarna genomförde en snabb utvärdering, 
huruvida deras egna erfarenheter stämde överens med det budskap som bilderna förmedlade. 
Detta är väl i linje med Ardura och Martínez-López (2013) teorier som menar att mottagare av 
bilder försöker att återkoppla till gamla minnen. Bilderna från Pinchos ansågs av deltagarna 
vara bättre, då bilderna stämde väl överens med tidigare besök, eller den bild som de hade fått 
till sig ryktesvägen. Alla deltagare har tidigare besökt Café Viskan och kände väl igen 
varumärket. Dock berättade många att bilderna som visades upp inte stämde överens med 
deras inre bild. Anledningen till detta uppgavs vara att bilderna inte utstrålande samma känsla 
av ett mysigt personligt möte. Eventuellt kan detta bero på att bilderna tas av en professionell 
fotograf, vilket gör att en del av den personliga känslan i fotona till viss del minskar. 
 
Många av mottagarna nämnde också att Pinchos bilder bjöd på en bättre blandning än Café 
Viskan, vilket beskrivs som en viktig del för att upprätthålla lojala relationer med sina kunder 
(Erdagmus & Cicek 2012). För att främja varumärkeslojaliteten bland följarna, är förutom 
variation, även engagerande och deltagande inlägg viktigt (ibid). Anledningen till Pinchos 
lyckade variation kan bero på att de personliga bilderna skiljer mer från varandra i form och 
motiv, än vad Café Viskans professionella bilder gör. Istället uppgavs Café Viskans bilder 
vara tydligare i sin utformning, då de informativa bilderna gav mer information och visade ett 
tydligare syfte, jämfört med Pinchos. När mottagarna tillfrågades framkom det att Pinchos 
bilder uppfattades som mer positiva, då de mycket riktigt kändes mer personliga och 
betraktarna fick en känsla av att bilden de fick se lika gärna kunde vara 
varumärkeskännedomen har stor påverkan på en konsuments val (Hoyer & Brown 1990; Lin 
2013 se Barreda et al. 2015). 
 
En bild måste kunna berätta en historia för att kunna beröra en mottagare (Van House 2014). 
Helst av allt bör historien kunna reflekteras tillbaka till mottagaren, vilket gör den mer 
personlig (ibid). I detta hänseende ligger Café Viskan i framkant, då olika 
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välgörenhetsinsamlingar via deras Instagram anordnades med jämna mellanrum, vilket 
absolut främjar ett engagemang och en interaktion med följarna som också får dem att känna 
sig delaktiga. Maral på Café Viskan nämner, likt vad Van House (2014) fastslår, att inlägg 
som verkligen betyder något ”på riktigt” gjorde följarna mer intresserade och hängivna. 
 
Både Pinchos och Café Viskan uppgav att de gjorde uppskattningar på vilka bilder som togs 
emot bäst av mottagarna. Detta gjordes både när mönster kunde mätas, men även på generellt 
sikt där bilder som skapade interaktion bedömdes att vara lyckade. Dock fanns det på båda 
restaurangerna ingen exakt referens när en bild ansågs vara lyckad. Till exempel avgjorde inte 
mängden likes och kommentarer på en bild hur bra den var, utan detta bestämdes med flera 
parametrar. Detta stämmer väl in med Gummerus et al. (2012), som beskriver vikten av att 
antalet likes och kommentarer inte avgör värdet av hur lyckad en bild är. Detta eftersom det 
stora antalet av alla mottagare väljer att inte interagera alls med utsändaren. Detta stämmer 
även överens med våra deltagare, som många uppgav att de var passiva följare som sällan 
kommenterade eller likade. Många av passiva följare på sociala medier önskar att få 
erbjudanden i form av tävlingar eller rabatter (Kang, Tang & Fiore 2015). På Café Viskan 
används Instagram ofta för att förmedla just dessa meddelanden, vilket enligt författarna är 
passande för att premiera följarna mot icke-följare. På Pinchos Instagram fanns inget liknande 
belöningssystem. 
 
Under arbetet med det teoretiska ramverket för denna uppsats kom det snart författarnas insikt 
att i den genomgångna litteratur som undersökts hade forskarna och författarna liknande 
uppfattning om varumärkeskännedomen och dess påverkan. I en artikel skilde sig dock 
uppfattningen en aning. Det framkom att en konsument tenderar till att välja en produkt 
utifrån pris (Olson 1997 se Hsiao et al. 2014), snarare än om det kände till varumärket 
(Macdonald & Sharpe 2000 se Hsiao et al. 2014). Under intervjuerna med de tio mottagarna 
att åsikten bland respondenterna var att varumärket har störts betydelse på dess val. Detta 
förstärker teorin om att varumärkeskännedomen är ett viktigt element i ett företags strategi, då 
det har påverkan på de potentiella kunderna (ibid). 
 
Under intervjuerna med restaurangerna framkom en stor skillnad i hur varumärket benämns 
och används av de olika restaurangerna. Synen på ett varumärke ändras hos konsumenterna 
när kännedomen ökar (Yoo & Donthu 2001 se Gill & Dawra 2010). Detta visar sig tydligt i 
användningen av Instagram hos de olika restaurangerna då Café Viskan har funnits i Borås i 
över tio år, medan Pinchos är helt nyetablerade. Pinchos personliga bilder fick många av våra 
deltagare att lära känna varumärket och skapa en nyfikenhet. Detta skiljer sig en hel del från 
Café Viskans bilder där många av deltagarna refererade till sina egna erfarenheter vid tidigare 
besök. Därmed har de båda restaurangerna något olika strategi med att använda Instagram, 
vilket bör tas i beaktning.  
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6 Slutsats 
  
Detta kapitel summerar vår forskning och dess resultat, samt värdet för dessa inom 
forskningsområdet för företagsekonomi och marknadsföring. En reflektion över resultatets 
värde ges, samt dess generaliserbarhet och överförbarhet. Vidare ges även 
rekommendationer för framtida forskning inom valt område. 

6.1 Forskningsresultat 
Insamlandet av det teoretiska ramverket och den empiriska data, syftade till att besvara 
följande forskningsfråga: 
 
Hur kan bilder på Instagram användas i restaurangbranschen för marknadsföring av 
varumärket och hur uppfattas detta av mottagarna? 
 
För att besvara forskningsfrågan har två restauranger i Borås intervjuats för att undersöka 
syftet bakom deras publicerade bilder på Instagram. Vidare har tio deltagare intervjuats för att 
få reda på hur det uppfattar meddelandena från restaurangerna.  
 

6.1.1 Restaurangers användning av Instagram samt inverkan på varumärket 
Användningen av Instagram för restauranger handlar om att förmedla restaurangens 
personlighet i form av bilder. Fotona som publiceras ska intressera en större publik och 
därmed anpassas innehållet för att avspegla restaurangen på ett autentiskt sätt som möjligt. 
Bilderna som publiceras innehåller olika form av budskap för att även här främja olika delar 
från företaget. Informativa bilder kring menyn, blandas med bilder på personal för att få ut 
mixade budskap på en förhållandevis avslappnad markandsföringskanal.  
 
Instagram kan användas om ensam marknadsföringskanal, eller som en del i ett större nätverk 
som blandas med olika medier. Detta påverkar hur satsningen görs gällande bildernas 
utformning. Om samma bilder används i andra medier ökar den fotografiska kvalitén i 
bilderna som publiceras på Instagram. Detta då bilderna är tilltänka att fungera även i andra 
kanaler. Restauranger som främst använder Instagram eller andra sociala nätverk tenderar 
istället att publicera bilder av spontanare uppkomst.    
 
Vid undersökning av hur publicerade bilder på Instagram påverkar varumärket, har Aakers 
och McLoughlins (2010) dimensioner för varumärkeskapital använts. Resultatet visar att den 
strategi som tillämpas i restaurangbranschen för användningen av Instagram positivt påverkar 
värdet av varumärkeskapitalet. Det innebär att lojaliteten, kännedomen och associationerna 
kring en restaurangs varumärke ökar. Även om det inte existerar en nedskriven eller planlagd 
strategi för Instagram, fungerar det sociala nätverket för att att sända ut positiva uppfattningar 
kring varumärket.  
 

6.1.2 Mottagarnas uppfattning av publicerade bilder 
Mottagarnas uppfattning av restaurangers publicerade bilder på Instagram påverkas till stor 
del huruvida tidigare erfarenheter kring restaurangen finns. Detta eftersom tidigare besök ofta 
refererades tillbaka till vid analysen av bilderna. Bilder som stämmer överens med 
mottagarens perception av en restaurangs varumärke, lämnar ett positivt intryck. Detta görs 
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bäst genom foton som lyckas med att visa upp en stämningsfull och mysig atmosfär. Bilder 
som uppfattades att inte ha en naturlig koppling till restaurangen, hade en neutral inverkan på 
varumärket. Detta då bilden bedömdes att vara för opersonlig för att kunna associeras till 
restaurangen.  
 
Bildens kvalité och motiv påverkar på mottagarnas uppfattning. Stämningsfulla bilder som 
visar upp scenarion där mottagaren kan sätta sig in i, bidrar till positiva intryck. För att uppnå 
denna typ av bilder föredras motiv där personal och gäster ingår, vilket inbjuder till besök. 
Även personliga bilder som får mottagaren att känna sig delaktig föredras. Negativa attribut 
för restaurangbilder är när bilder blir för arrangerade eller för oseriösa. För arrangerade bilder 
tenderar att få effekten att fokus hamnar på produkten som säljs, istället för ett helt koncept 
med besök, mat och stämning. Oseriösa bilder blir ogynnsamma, då även om mottagare anser 
att Instagram tillåter ett högre svängrum för utformningen av marknadsföringen, bör reklamen 
fortfarande vara professionell och seriös. Även ljus och komposition i bilder bör noga 
utvärderas då bilder med låg kvalité får ett negativt bemötande.  
 
Följare till restauranger på Instagram, eftersträvar en variation i de bilder som läggs ut i 
flödet. Helst skall bilderna variera i både motiv och syfte för att ge mottagaren så många 
infallsvinklar som möjligt.    
 

6.2 Resultatreflektion 
Vi menar att det empiriska resultatet i denna uppsats har undersökts med hjälp av en rimlig 
forskningsstrategi, vilket i sin tur besvarade vår forskningsfråga. Det teoretiska ramverket, 
med framför allt Aakers och McLoughlins (2010)  teorier angående varumärkeskapital, 
fungerade väl för att insamlingen av data, samt för att genomföra efterföljande analys. Valet 
av bestämda teorier för att få en begränsning av data, anser vi vara nödvändig för resultatets 
värde. En större teoretisk grund hade, enligt vår bedömning, inte hjälpt slutresultatet då det 
hade fått en för stor spridning. 
 
Den valda metoden för insamling av empirisk data bidrog till att besvara vår forskningsfråga. 
Dock har de utvalda restaurangerna, dess bilder och deltagarna medfört en begränsning på 
resultatet. Som författare till denna uppsats har vi, som beskrivet i metoden, upprättat olika 
krav för urval av avsändare, mottagare och bilder. Detta, samt utförandet av kvalitativa 
intervjuer, betyder att den slutgiltiga diskussion och analysen har begräsningar i sin 
generaliserbarhet. Om andra val hade gjorts av oss författare, är det fullt möjligt att resultatet 
hade blivit annorlunda. Vi som författare tror dock ändå att resultatet kan bidra till en ökad 
förståelse inom området för vår forskningsfråga.  
 
Vi bedömer att överförbarheten och den fortsatta användningen för vårt resultat är styrkan i 
vår uppsats. Pinchos Borås och Café Viskan har ett noga utfört tillvägagångssätt, som vi tror 
kan överföras på liknande restauranger med samma vänder sig till samma målgrupp, har 
samma varumärkesprofil och typ av publicerade bilder. Även fenomenet av användningen av 
bilder i marknadsföring, kopplat till utvalda teorier och mottagarnas tankar, bör kunna 
användas för vidare forskning inom företagsekonomi och marknadsföring.  
 

6.3 Betydelse av forskning 
Den framlagda bakgrunden visade att det fanns en stor vetskap kring att sociala medier kan 
och bör användas i markandsföringssyfte. Bilder ansågs bäst för att framföra ett budskap för 
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att skapa ett värde tillbaka till företaget. Dock uppstod en problematik då det inte finns någon 
exakt beskrivning på vilka bilder som bäst bör användas.  
 
Vi tror att den genomförda forskningen är en början till lösning för den framförda 
problematiken. Resultatet kopplar samman förståelsen mellan restaurangers bilder i 
marknadsföring, hur dessa påverkar varumärket och mottagarens uppfattning. Genom 
empirisk data där teorier testas i praktiken, ges en ny insyn till användandet av bilder på 
Instagram. Även om resultatet har begränsningar för  generaliserbarheten, hoppas vi ändå att 
resultatet får betydelse för framtida marknadsföringsstrategier gällande publicerandet av 
bilder på sociala medier.  
 

6.4 Förslag på framtida forskning  
För vidare forskning inom området för publicerade bilders påverkan på varumärket, föreslår 
vi två olika tillvägagångssätt. Valet om att bedriva forskning inom området för restauranger 
och Instagram som marknadsföringsverktyg, medför en begränsning på vårt resultat. Därmed 
vore det intressant att bedriva ytterligare forskning inom en annan bransch eller vid val av 
annat kommunikationsverktyg, för att se om bilder har annan påverkan där.  
 
Vidare tror vi att en kvantitativ forskning som syftar till att i större utsträckning generalisera 
uppfattning av bilder i marknadsföring, kan vara av stort värde. Vid den teoretiska 
insamlingen till denna uppsats saknades teorier med empirisk data som visade mottagarens 
uppfattning. Den typen av data hade varit av stor betydelse vid skapandet av denna uppsats 
och för framtida forskning.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1 – Intervjufrågor avsändare 
 
Allmänna frågor 

1. Hur länge har er restaurang funnits i Borås? 
2. Hur många anställda har ni? 
3. Berätta lite om ert koncept? 

 
Frågor relaterade till restaurangens Instagramkonto 

4. Varför använder ni Instagram? 
5. På vilket sätt använder ni Instagram? 
6. Vilken är en målgrupp på Instagram? 
7. Hur bestäms det vilka bilder som läggs upp? Av vem bestäms det? 

- Är de någon som är speciellt ansvarig för detta eller får vem som helst lägga ut 
bilder? 

8. Hur skapar Instagram värde för er som företag? 
9. Använder i er av andra marknadsföringskanaler också? 

- Tänker ni annorlunda kring Instagram än andra marknadsföringskanaler? 
10. Hur tänker ni kring de bilder ni visar? Finns det någon gemensam nämnare? 

- Finns de någon genomgående samma estetik, såsom ljus etc. 
11. Kategoriseras ni era bilder som ni lägger ut? 
12. Riktar sig era bilder till nya följare eller till de befintliga? 
13. Reflekterar ni över vilka som följer er och hur de reagerar på olika bilder? 

- Räknar ni likes eller kommentarer och sedan utvärderar det? 
 

Frågor om restaurangens varumärke 
14. Hur tänker ni att de bilder ni lägger ut påverkar ert varumärke? 

- Har ni ert varumärke i åtanke när ni postar bilder? 
15. Hur vill ni att era bilder ska uppfattas av mottagaren? 
16. Vill ni och ert varumärke bli associerade eller förknippade med något speciellt? 
17. Hur tror ni att kännedomen om ert varumärke påverkas av Instagram? 
18. Gör ni några aktiviteter via Instagram för att främja lojala kunder och följare? 
19. Arbetar ni aktivt med att öka kännedomen om ert varumärke med hjälp av 

Instagram? Via Facebook eller via appen man beställer av etc. 
 
Övriga frågor 

20. Hjälper Instagram er att nå era mål? 
21. Finns det något ni undviker att lägga ut på Instagram? 
22. Tittar ni något på hur andra restauranger använder Instagram och gör ni i sådana fall 

något annorlunda och/eller liknande? 
 
Frågor om bilderna 

23. Finns det någon tanke med denna bild? 
24. Hur vill ni att den ska uppfattas? 
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Bilaga 2 – Intervjufrågor mottagare 
 
Generella frågor 

1. Använder du Instagram? 
2. Varför använder du Instagram? 
3. Hur ofta är du inne på Instagram? 
4. Anser du dig själva vara en aktiv eller passiv följare? 
5. Letar du aktivt efter nya bilder/konton/användare? 
6. Följer du någon restaurang på Instagram? 
7. Har du någon gång besökt Pinchos Borås eller Café Viskan? 

 
Frågor om bilderna 

8. Vad ser du på den här bilden? Hur skulle du beskriva den? 
9. Vad tycker du om bilden? 
10. Vad tänker du när du ser denna bild? Varför? 
11. Får du några speciella associationer eller känslor av bilden? Varför 
12. Vad tror du företaget vill förmedla med den här bilden? 
13. Påverkar den här bilden din attityd till företagets varumärke? 
 

Efter visning av bilder 
14. Vad är ditt gemensamma intryck av bilderna du sett? 
15. På vilket sätt påverkar bilderna ditt intryck om restaurangernas varumärken? 
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Bilaga 3 – Bilder 
 
Pinchos Borås 
 
 

       
 Bild 1A  Bild 1B Bild 1C  
 
 
 

       
 Bild 1D  Bild 1E Bild 1F 
 
 
 

       
  Bild 1G   Bild 1H  
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Café Viskan  
 
 

       
 Bild 2A  Bild 2B Bild 2C  
 
 
 

       
 Bild 2D  Bild 2E Bild 2F 
 
 
 

       
  Bild 2G   Bild 2H  
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