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Abstract 
According to sociologist Anthony Giddens (1999) the late modernity has brought about changes 

concerning the identity constructing processes of individuals. Bengtsson and Östberg (2011) 

emphasize that consumption and brands has increased in importance due to the less static 

character of social class, occupation and education choices. Based on these theoretical 

assumptions, this thesis examines self presentation on social media, for the purpose of analyzing 

if brands are being used as resources in the indentity creation. The study investigates the 

communication associated with the hashtag #oatly1 on Instagram. We approach the matter by 

conducting a netnographic study followed by qualitative interwievs in order to gain a deeper 

understanding of the subject.  

The theoretical outsets of this thesis are based on Giddens (1999), Bengtsson & Östberg (2011) 

and Belk (1988) in order to explain the role of brands in the identity creating processes. The 

examination of Instagram is based on Hogan (2010) to gain understanding of the social 

interaction online.  

The study displays that individuals mainly use the hashtag #oatly in purpose of spreading their 

lifestyle and gain publicity to the own identity. It also shows that the brand is used as an 

extension of the self. Furthermore the results demonstrate that there are collective aspects of 

hashtaging the brand, which differ from previous research.  

Conclusions to be drawn are that theories concerning the identity creating in the late modernity 

and brands as resources in these processes have validity in an online context.  
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1 Oatly is a swedish company that produces oat milk and market themself as a sustainable and health promoting 
company.  
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1. Inledning 
Giddens (1999) menar att dagens samhälle kännetecknas av en ökad mängd valmöjligheter och 

risker. Att bygga sin identitet i det moderna samhället har kommit att bli ett reflexivt projekt, ett 

medvetet val som individen tagit baserat på sin livshistoria och de många risker som livet är 

förbundet med. Medvetenheten om att det finns fler identiteter att välja mellan gör att vi ständigt 

måste reflektera över jaget (Giddens, 1999).   Bengtsson och Östberg (2011) skriver att vi lever i 

ett konsumtionssamhälle där vad man konsumerar kommit att bli avgörande för 

identitetsskapandet. 
Utifrån dessa utgångspunkter kan man alltså se identitetsskapandet idag som en ständigt 

pågående process. Det många val som finns att tillgå gör att de beslut som individen faktiskt tar 

får en större betydelse. Eftersom det är kroppens fysiska uppenbarelse som kommunicerar 

identiteten utåt har konsumtionsval en stor betydelse för hur andra uppfattar oss. I detta 

avseende är det viktigt att de varumärken vi väljer att konsumera har en tydlig identitet, en 

identitet som står i samklang med hur vi vill att andra ska uppfatta oss (Bengtsson & Östberg, 

2011).  
I uppsatsen utgår vi från den tolkande konsumtionsforskningen (se exempelvis Bengtsson & 

Östberg, 2011; Belk, 1988) vilken innehar ett socialkonstruktionistiskt perspektiv som intresserar 

sig för konsumtionens socio-kulturella, symboliska och upplevelserelaterade aspekter. Uppsatsens 

teoretiska utgångspunkter utgår från teorier om identitetsskapande i det moderna samhället samt 

konsumtionens roll som identitetsmarkör. 
I och med de möjligheter till självrepresentation som sociala medier erbjuder är det 

intressant att undersöka varumärkens roll i självrepresentationen och identitetsskapandet online. 
Sociala nätverk som bilddelningssidan Instagram, där man själv publicerar innehållet, hjälper 

individer att sprida sin egen bild av självidentiteten. Interaktionen online kan enligt Hogan (2010) 

liknas vid en utställning, där man selektivt ställer ut de delar av jaget som man vill visa upp. Att 

publicera bilder under sitt användarkonto kan alltså förstås som självrepresentation (Hogan, 

2010). 
Utifrån ovanstående utgångspunkter är det intressant att undersöka hur människors 

kommunikation kring varumärken ser ut på Instagram. Denna uppsats utgörs av en fallstudie av 

konsumenters kommunikation kring varumärket Oatly på Instagram och oatlykonsumenters 

självrepresentation på de egna instagramkontona. Undersökningen av kommunikationen utgår 

från hashtaggen #oatly (# betyder hashtag).  

Oatly är ett företag som under senare år satsat på att bli ett stort varumärke och att associeras 

med bland annat miljömedvetenhet och hälsa. Genom att sponsra stora evenemang som Way out 
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West och uppmärksamma sin David mot Goliat-kamp mot mjölklobbyn jobbar de aktivt för att 

skapa en relation till, och gemenskap med, sina konsumenter. 

 Med utgångspunkt i teorier om ägodelar som en förlängning av jaget, teorier om självidentitet 

och identitetsbyggande genom varumärken ämnar vår studie ge insikter i konsumenternas 

relation till varumärket Oatly och i hur oatlykonsumenterna representerar sig själva online. Dessa 

aspekter kan tillsammans bidra till förståelse för identitetsbyggande genom sociala medier och ett 

varumärkes roll i detta.  

1.2. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka oatlykonsumenters självrepresentation på Instagram, samt 

kommunikationen under hashtaggen #oatly. Vidare jämförs resultaten från ovanstående studier 

med varandra, i avseende att undersöka om varumärket Oatly kan verka som identitetsskapande 

resurs för sina konsumenter. 

1.3. Frågeställningar 

 
Hur använder oatlykonsumenter varumärket som uttrycksmedel på Instagram? 
Hur kan Oatlykonsumenternas självrepresentation på Instagram förstås? 

2. Avgränsning 
Studien är avgränsad till bilddelningsnätverket Instagram. Det skulle också vara möjligt att studera 

andra sociala nätverk som exempelvis Facebook, men eftersom denna undersökning söker 

förståelse för de självrepresentativa aspekterna av varumärkeskonsumtion är Instagram bättre 

lämpat. Ett instagramkonto är ofta mer enhetligt och lättöverskådligt än ett facebookkonto och 

fungerar mer som ett bildarkiv än facebookkonton, som innehåller publikationer i både bild, text, 

delade länkar och andra användares inlägg. På Facebook krävs det ofta att du är vän med 

personerna för att du ska kunna se deras profiler, vilket inte är lika vanligt med bilder eller 

konton på Instagram.  

Ett användarkonto på Instagram utgörs av ett bildflöde vilket gör att mediet går att likna mer 

vid en utställning (se Hogan, 2010). Det förekommer ofta ”gillningar” och kommentarer på 

publicerade instagrambilder, vilka vi valt att inte studera, då uppsatsens fokus inte ligger på 

interaktiv kommunikation mellan användare. Det senare är intressant i syfte att undersöka de mer 

interaktiva aspekterna i kommunikationen kring #oatly, men i relation till vårt syfte, som 

fokuserar på att undersöka självrepresentation, valdes detta bort.  

Den netnografiska studiens materialinsamling genomfördes under tre onsdagar i april. 

Onsdagar valdes med motiveringen att det är en dag mitt i veckan, och undersökte de 60 bilder 
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som förekom i flödet under onsdagen, samt de första tio svenska konton som identifierades 

ovanstående flöde. Bilderna som förekom bland de 60 första var inte alla publicerade under 

onsdagen, utan även äldre bilder förekom. 

På grund av ett stort bortfall av respondenter baseras urvalet respondenter för de kvalitativa 

intervjuerna på urvalskriteriet att de var Oatlykonsumenter aktiva på Instagram. Det hade varit 

önskvärt att samtliga intervjupersoner utgjordes av Instagramanvändare som vi funnit via 

Instagram, men på grund av praktiska och tidsmässiga orsaker gick det alltså inte att genomföra. 

Trots att vi fick frångå ursprungsidén är ändå intervjuerna intressanta för studien eftersom 

studiens kärna utgörs av oatlykonsumenter och identitet, bidrar intervjuerna bidrar till en djupare 

förståelse för dessa områden. 

3. Disposition 
Det inledande stycket följs nedan av en kort bakgrundsbeskrivning av Instagram, hashtags och 

företaget Oatly. Vidare presenteras tidigare forskning om matvanor, matbilder och identitet på 

Instagram samt tidigare forskning om varumärkeskommunikation och meningsskapande kring 

varumärken online. Den tidigare forskningen följs av ett teoriavsnitt som presenterar vårt 

teoretiska ramverk. Detta bygger på teorier om individen i senmoderniteten, varumärkens och 

konsumtionens roll i dagens identitetsskapandeprocesser, ägodelar som förlängning av jaget samt 

teorier om social interaktion online. Metodavsnittet presenterar undersökningens 

tillvägagångssätt, vilket material och vilka metoder som använts. Här presenteras material och 

metoder sammanställt, vilket framgår i avsnittet. En reflektion av valda metoder och material 

avslutar avsnittet. Efter detta stycke följer uppsatsens analys samt resultat. Denna del inleds med 

en presentation av resultaten från den netnografiska studien följt av resultaten av de kvalitativa 

intervjuerna. Här analyseras och jämförs resultaten i studien med varandra samt tolkas och 

kontrasteras med tidigare forskning och teorier. Slutligen följer en diskussionsdel där uppsatsens 

resultat och slutsatser presenteras och diskuteras. Här ges även förslag till framtida forskning. 

 

4. Bakgrund 

4.1. Instagram och hashtags 

Instagram är ett socialt bilddelningsmedium, där användare har konton där de publicerar bilder 

likt i ett bildarkiv. Bilder publiceras av användarna själva, och innehållet består av det användarna 

själva väljer att publicera. På Instagram kan användarna se andra användares bilder och 

användarkonton och följa dem och vad de delar med sig av. En funktion gör det möjligt att 
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bestämma om instagramkonto ska vara offentligt, vilket innebär att vilken användare som helst 

kan se ditt konto och bilderna, eller användaren önskar att kontot ska vara privat så att enbart de 

som användaren godkänner har tillgång till det. I stor utsträckning är Instagram ett 

självrepresentativt medium, då användarna själva bestämmer över innehållet som delas av andra, 

och fyller ofta funktionen som en typ av mikro-bildblogg. Både privatpersoner och företag 

använder Instagram, med det gemensamma syftet dela med sig av bilder, eller se andras bilder. 

En funktion som är möjlig på Instagram är att ”hashtagga” bildinläggen, vilket innebär att du 

”märker” inlägget med ord, som fungerar som en offentlig sökbar klassificering.  Det intressanta 

med hashtaggandet är, precis som Highfield och Leaver (2015) skriver, att det är ord som 

människor upplever som extra viktiga att märka ut eller indexera. Hashtaggande är ofta ett viktigt 

medel för små grupper att etablera sig i olika debatter och har potential att leda till mobilisering i 

en viss fråga eller en aktuell händelse (Highfield & Leaver, 2015).  

 Det är inte bara grupper med en politisk agenda, eller intressegrupper i olika frågor som väljer 

att hashtagga vissa ord, utan hashtaggande av en mer individualistisk eller självrepresentativ 

karaktär förekommer också. Highfield och Leaver (2015) skriver att det på Instagram är vanligt 

att hashtagga vissa ord av bildtexten som beskriver bilden (Highfield & Leaver, 2015).  

4.2. Oatly 

Oatly är som tidigare nämnt ett svenskt varumärke som säljer havrebaserade produkter som ofta 

används som mjölksubstitut och som på senare år satsat på att bli ett stort varumärke som på 

sociala medier jobbar de aktivt för att skapa en relation till, och gemenskap med, sina 

konsumenter. Oatly beskriver sig själva som att: 

” Oatly finns av en enda anledning: vi vill göra det enkelt för folk att äta och dricka så att de 

mår bra och samtidigt slipper oroa sig för att de tär på planetens resurser.”. (Oatlys 

hemsida, 2017). 

Företaget profilerar alltså sig och sin produkt som hälsosam och miljömedveten, med syfte att 

förbättra människors och jordens välbefinnande. 

Post milk generation är en del av Oatlys webbutik där man kan köpa kläder och broderade 

dukar med budskapet att människor inte ska dricka mjölk: 

”Perhaps this is the very moment when you realize that your entire life has been an endless 

search for a movement that you can become part of, something grand for the planet and for 

the people who live here and then you arrive at this webpage and instantly know that this 

gray t-shirt is your destiny. You and the post milk generation united as one. Where ever you 

may go, this tee will have your back. 4ever.” (Oatlys hemsida, 2017).   
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Oatly har alltså använt sig av idén om en typ av rörelse och verkar således vilja förknippa sina 

produkter med kamp för miljö och hälsa genom en mjölkfri kost. 

5. Tidigare forskning 

5.1. Ungas matvanor på Instagram 
Holmberg et. al (2016) har undersökt hur ungdomar kommunicerar matrelaterade bilder på 

Instagram. Den övergripande slutsatsen de drar utifrån undersökningen är att mat verkar fylla en 

identitetsstärkande/identitetsbyggande funktion för ungdomar på Instagram. Författarna menar 

att bilderna kan ses som ett uttryck för självrepresentation online eftersom bilderna ofta är 

välregisserade och presenterade på ett sätt som indikerar medvetenhet. 

De fann två centrala teman för de uppladdade bilderna. Det första presenterar maten med 

fokus på de estetiska eller hemlagade aspekterna, alltså att bilderna vill framhäva att maten är 

hemlagad, och det andra presenterar maten som en livsstil eller att den konsumeras i en speciell 

situation, exempelvis vid festliga tillfällen. Många av bilderna på frukt och grönt såg ut att höra 

hemma i kokböcker och med bildtexter eller andra hashtags som uttryckte aptitlighet. Syftet med 

bilderna på den hemlagade maten verkade vara att visa upp sina matlagningsfärdigheter och även 

här var bilderna välkomponerade (Holmberg et. al, 2016).  

Det andra temat, som presenterade maten som en del av en livsstil eller som något 

situationsbetingat, utgörs av bilder som i större utsträckning uppvisar personer, varumärken och 

platser. Det är i denna kontext som varumärkena blir viktiga genom att de hjälper till att förmedla 

en helhetsbild. De tydligt framhävda varumärkena, menar författarna, indikerar att dessa objekt 

innehar en symbolisk mening för individerna och att de kan användas som en del i användarens 

identitetsbyggande på sociala medier (Holmberg et. al, 2016). 

I vår uppsats undersöks också matrelaterade bilder, men med utgångspunkt i ett 

matvarumärket Oatly. Här är utgångspunkten varumärket och inte maten i sig, men studien 

undersöker på ett likartat sätt matbilder publicerade på Instagram.  

5.2. Brand Publics och varumärkeskommunikation online  

Arvidsson & Caliandro (2015) menar att i och med framväxten av sociala medier, har mycket 

hänt i frågan om konsumenters värde- och meningsskapande kring varumärken online. 

De angriper frågan genom att utveckla ett nytt begrepp och teori som de kallar för ”brand 

publics”.  Författarna beskriver brand publics som ett organiserat medialt utrymme som hålls 

samman av kontinuerliga medieringspraktiker. Närmare förklarat består en brand public av en 
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aggregering av enskilda konsumenters envägskommunikation om varumärket, snarare än 

diskussion kring det. (Avidsson & Caliandro, 2015).  

Författarna utvecklar begreppet genom att med netnografiska metoder undersöka 

kommunikationen i tweets under hashtaggen #louisvuitton på den sociala mikrobloggen Twitter. 

I studien kom författarna fram till att Louis Vuitton inte genererade någon kollektiv typ av 

identifikation, eller interaktion mellan användarna. De menade att personer genom hashtagen 

kopplade märket till en mängd olika ämnen, teman och intressen. Vidare skriver författarna att 

verktyg som hashtags hjälper till att ge innehållet i ”brand publics” publicitet. 

Publicitetsfunktionen kopplas även ihop med självrepresentation och visuell synlighet, bland 

annat genom fotografering av konsumtionen. Situationerna och varumärkena som fotograferats, 

publicerats och hashtaggats är enligt författarna viktiga för användarnas identitetsbyggande. Här 

handlar det om en individuell identitet, som artikuleras genom att hashtagga märket, snarare en 

kollektiv sådan (Arvidsson & Caliandro, 2015). I brand publics verkar alltså inte varumärken som 

medskapare av kollektiva identiteter utan snarare som verktyg för att ge publicitet individuella 

identiteter. (Arvidsson & Caliandro, 2015).  

I vår studie undersöker vi ett socialt medium som har en något annorlunda karaktär än Twitter 

i hur mediet är utformat och används. Instagram är ett bilddelningsmedium där användarna delar 

bilder som arkiveras i deras respektive konton. Till skillnad från Twitter är det bilderna som är i 

fokus och texter som förekommer är oftast beskrivande bildtexter, men i likhet med Twitter är 

användandet av hashtags för att märka publicerade inlägg vanligt förekommande. I uppsatsen 

undersöker vi kommunikationen kring varumärket Oatly genom att utgå från hashtagen #oatly 

genom att främst studera kommunikation i form av bilder och inte skrivna inlägg. Vi utför även 

kvalitativa intervjuer med oatlykonsumenter för att undersöka deras perspektiv på deras 

kommunikation och meningsskapande kring varumärket, till skillnad från Arvidsson & Caliandro 

som enbart studerat kommunikationen online. 

6. Teoretisk ram 
Sociologen Anthony Giddens (1999) lever vi i en senmodern era som har speciella följder för 

individens identitetsskapande. Vi avser inte i denna uppsats att diskutera hur denna 

samhällsförändring gått till eller om den ägt rum, utan vi fokuserar på de delar som är av vikt för 

att förstå Giddens tankar om identitet i senmoderniteten. Grundläggande för det som Giddens 

benämner som senmoderniteten är 1.åtskiljandet av tid och rum 2. Urbäddningsmekanismer 3. 

Institutionell reflexivitet. Åtskiljandet av tid och rum (tidrummet) innebär att tiden och rummet skiljs 

åt. Under förmoderniteten var tiden beroende av rummet, men samhällsutvecklingen har lett till 
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en förskjutning av dessa två och de är inte längre beroende av varandra. Man kan till exempel 

påverkas av nyheten om flygplan som kapas och tvingas köra in i skyskrapor på Manhattan även 

fast man inte är, eller kanske någonsin har varit, på Manhattan. Centralt för detta åtskiljande 

mellan tid och rum är urbäddningsmekansismerna vilka betecknar själva upplösningen mellan 

sociala relationer och lokala kontexter, urbäddingsmekanismerna består av symboliska tecken 

(exempelvis pengar) och expertsystem. Institutionell reflexivitet är det tredje och sista elementet 

som konstituerar senmodernitetens dynamik. Detta begrepp avser att förklara att individer och 

institutioner reagerar på ny kunskap och förändrar sitt beteende i förhållande till detta. Den nya 

kunskapen är endast hypotetisk och temporär och uppdateras kontinuerligt, vilket leder till ett 

behov av att ständigt reflektera över det egna jaget (Giddens, 1999).  

 Upplösningen av tid och rum innebär alltså för individen att sociala relationer lyfts ur lokala 

kontexter och återskapas oberoende av tid eller plats i tidrummet. För att individen ska kunna 

orientera sig i ett samhälle där de sociala relationerna lyfts ur de lokala kontexten krävs tillit, vilket 

i detta sammanhang syftar på tillit till personer eller abstrakta system (symboliska tecken och 

expertsystem). Individiden kan inte alltid ha full insikt eller kunskap om dessa och måste därför 

ofta sätta sin tilltro till aktörer eller omständigheter utanför sig själv. Ontologisk trygghet är känslan 

av att det finns sammanhang och ordning i händelserna, även när de inte är inom direkt synhåll 

för individen (ibid). 

 Senmoderniteten erbjuder fler valmöjligheter och de många expertsystemen gör aktiva livsval 

allt viktigare för individen i identitetsskaparprocessen. För att hantera denna ökade mängd 

valmöjligheter blir det viktigare med en livsstil. En livsstil hjälper individen att sålla bland valen 

och fungerar som en kompass. Individens identitet, eller med andra ord självidentitetet, ”är 

självet så som det reflexivt uppfattas av personen utifrån hans eller hennes biografi.” (Giddens 

1999:68). Det blir alltså viktigt att skapa en biografi som är sammanhängande eftersom det är 

utifrån denna som man kan ”välja” en livsstil. Denna biografi skapas dels utifrån kroppens fysiska 

uppenbarelse där det yttre antas spegla det inre, och dels utifrån sociala konventioner. Det som 

förenar de sociala konventionerna med aspekter av kroppens fysiska uppenbarelse kallar Giddens 

för regimer. Regimer är former av självdisciplin, de är inte enbart formade genom sociala 

konventioner utan även personliga preferenser. Giddens exemplifierar med matvanor som en typ 

av regim;  

”Matvanor är i sig rituella uppvisningar, men de påverkar också kroppens form, och 

kanske de också indikerar något om individens bakgrund och en viss självbild som 

hon eller han odlat.” (Giddens, 1999:79).  

Senmoderniteten konstitueras alltså enligt Giddens (1999) av reflexivitet och val, och en 
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sammanhållen biografi är av vikt för att individen ska kunna orientera sig. Bengtsson och 

Östberg (2011) har ett socialkonstruktivistiskt perspektiv på varumärkeskonsumtion och menar 

att dagens samhälle är ett konsumtionssamhälle. De anger ett skifte i individens 

identitetsskapande process som orsak. Författarna refererar till sociologen Zygmunt Bauman och 

dennes teorier om en förskjutning av plats i produktionen till plats i konsumtionen som viktigt 

element för individens sociala status och identitetsskapande. Tidigare ansågs identiteten vara av 

en mer statisk karaktär som bestämdes av socialklass, yrkesval och utbildning vilket innebär att 

individen definierades utifrån vad man tillförde samhället genom sitt yrke, eller plats i 

produktionsledet. I och med att dessa aspekter har minskat i betydelse för individens identitet har 

konsumtionen kommit att framstå som en allt viktigare del i människors identitetsskapande 

(Bengtsson & Östberg, 2011). 
    I ljuset av Bengtsson och Östberg (2011) kan man se vad man konsumerar som ett val man 

gjort på en reflexiv grund utifrån sin biografi. För att förstå Bengtsson och Östberg (2011) är det 

av vikt att ha vad Giddens (1999) skriver om livsstilar och regimer i åtanke. Ser man som 

Giddens (1999) livsstilar som en ”kompass” för individen, och regimer som praktiker vilka 

förenar kroppens fysiska uppenbarelse med sociala konventioner kan man förstå konsumtion 

som identitetsskapande process. Vad man väljer att konsumera är alltså ingen slump, utan en 

genomtänkt process som baserats på en rad olika omständigheter. 

 Gemensamt för Bengtsson och Östberg (2011) och Giddens (1999) är synen på individens 

utökade valmöjligheter i det moderna samhället. I ett samhälle där man uppmuntrar individer att 

själva vara aktiva, och betonar individens möjligheter till självrealisering, är de val som individen 

faktiskt gör avgörande för hur personen uppfattar sig själv och hur personen uppfattas av andra, 

eftersom det i ett individualiserat samhälle finns obegränsade valmöjligheter. Mycket av 

identiteten ligger i yttre ting, eftersom det är via dessa som identiteten kommer till uttryck. 

 Belk (1988) framför ett mer mikroorienterat perspektiv på konsumtion och 

konsumentbeteende, han menar att man måste se till hur själva ägodelarna blir till meningsfulla 

objekt för individen. Människor är i stor utsträckning vad de äger och konsumerar, vilket innebär 

att man måste undersöka sambandet mellan ägodelar och självuppfattning. En ägodel kan säga 

mycket om en person, eller användas av individen för att indikera vilken typ av människa man vill 

vara. Ägodelar kan alltså användas som ett ”extended self” eller en förlängning av jaget. Detta 

begrepp avser att förklara att mycket av en persons identitet kan ligga i yttre faktorer, och 

ägodelar tjänar som delar av jaget. Man har alltså ett ”kärn-jag”, men ägodelarna är en utvidgad 

form av detta och dessutom det som visas upp för andra (Belk, 1988). 

 Bengtsson och Östberg (2011) skriver att denna allt starkare koppling mellan identitet och 
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konsumtion gör identiteten mer föränderlig än innan, eftersom det är enklare att förändra sitt 

konsumtionsmönster än yrkesval och den senmoderna tron på individens möjligheter till 

självrealisering gör också gällande att det är möjligt att skapa en identitet ”på egen hand” 

(Bengtsson & Östberg, 2011).  

 Konsumtionens allt större plats i identitetsskapandet och synen på identitetens allt mer 

lättföränderliga karaktär gör alltså att individen kan bygga upp en idealbild av sig själv, och sedan 

med hjälp av olika konsumtionsvaror leva upp till denna idealbild. I denna kontext blir alltså 

varumärken ett viktigt hjälpmedel och har blivit symboliska resurser i identitetsskaparprocessen. 

Varumärkena blir alltså viktiga i identifikationen med och också distinktionen från andra 

människor; man kan genom dem visa upp både vad man är och vad man inte är (Bengtsson & 

Östberg, 2011; Belk, 1988). 

     Man kan alltså se varumärkeskonsumtionen som en meningsfull aktivitet för individen, en 

identitetsskapande process som syftar till att framhäva vissa sidor och ta avstånd från andra 

genom selektiv konsumtion. Eftersom samhällen inte består av isolerade individer måste denna 

process förstås utifrån individen i interaktion med andra. Bengtsson och Östberg föreslår därför 

symbolisk interaktionism som ett fruktbart teoretiskt perspektiv för att undersöka 

konsumtionssamhället. Symbolisk interaktionism härstammar från socialpsykologin och innebär 

att istället för att endast reagera på andra människors handlingar tolkar man dem (Bengtsson & 

Östberg, 2011). 
    Med bakgrund i (1999) teorier om identitetsskapande i det senmoderna samhället blir det 

intressant att undersöka konsumtionen och varumärkenas roll för identitetsskapandet utifrån 

Bengtsson och Östberg (2011) samt Belk (1988). Eftersom sociala medier som Instagram är en 

form av virtuell identitet där man väljer ut vilka delar av identiteten man vill dela med sig av är 

det intressant att se hur varumärken visas upp på dessa plattformar.  
 Vår studie söker förståelse för hur varumärket Oatly blir betydelsefullt för konsumenter på 

Instagram och har valt att utgå från Hogan (2010). Hogan (2010) argumenterar i sin artikel för att 

man kan använda den symboliska interaktionismens teorier online likaväl som offline och, 

framför en reviderad form av sociologen Erwing Goffmans (för den intresserade, se Goffman, 

1959) teorier om social interaktion. Hogan hänvisar till Goffman som liknar det sociala livet vid 

ett framträdande på en teater. Hogan (2010) menar att onlineforskningen måste ha i åtanke att 

Goffman ser dessa sociala framträdanden som någonting som existerar i nuet, men för att förstå 

framträdande online måste man också se till internets arkivfunktion, att bilder och konversationer 

sparas, vilket gör att framträdandena även kan ses som platser för ”utställning” (exhibition) där 

man inte nödvändigtvis uppträder för en närvarande publik. Giddens (1999) anger som tidigare 
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nämnt förskjutning av tidrummet som ett av senmoderodernitetens grundläggande karaktärsdrag, 

och i en tid där information kan färdas fritt oberoende av tid och rum luckras även gränserna 

mellan det offentliga och privata upp. Hogan (2010) refererar till Goffman som menar att i det 

sociala livets teater finns en scen där man visar upp idealtypen och en bakre region där man inte 

längre behöver spela teatern, där den mer ”sanna” bilden av jaget får visas upp. Hogan (2010) 

menar att Goffmans syn på scenen och den bakre regionen måste revideras för 

onlinekommunikation, eftersom förskjutningen av tidrummet möjliggjort kommunikation 

utanför den direkta fysiska platsen; exempelvis kan ett telefonsamtal med en viktig investerare 

göras på flygplatsen. Detta gör att distinktionen mellan olika publiker, scenen och bakre regionen 

blir otydligare. I exemplet med telefonsamtalet med investeraren blir det otydligt vem som är 

tilltänkt publik i interaktionen; är det investeraren som lyssnar i telefonen men inte är fysiskt 

närvarande, eller är det de andra passagerarna på flygplanet? Det finns alltså ofta en tredje part 

med i framträdandena och det faktum att publiken inte alltid är fysiskt närvarande skapar andra 

typer av kommunikativt handlande (Hogan, 2010). 
     I en sådan tid, när gränserna mellan privat och offentligt, scen och bakre region luckrats upp, 

menar Hogan att man snarare ska se den sociala interaktionen online som en utställning 

(exhibition) än ett scenframträdande där man iscensätter jaget inför en närvarande publik. 

Tidigare har den sociala interaktionen varit mer situationsbunden med tydliga avgränsningar 

gällande vem man interagerar med/inför, men i och med att man har många olika vänner eller 

följare på sociala nätverk, kanske chefen eller arbetskamrater, har denna publik blivit till en stor 

”massa”. Detta gör anpassning till specifika interaktioner och roller svårare och tenderar därför 

att skapa en slätstruken profil som ska passa alla målgrupper (Hogan 2010).  

 Att se interaktionen som en konstutställning är fruktbart, menar Hogan, eftersom man då kan 

analysera det publicerade materialet som artefakter, det vill säga konstföremål . En sådan syn på 

materialet förklarar också interaktionen online som representation snarare än det Goffman kallar 

framträdande, dels eftersom relationen till publiken har blivit otydligare och dels eftersom ett 

inspelat framträdande är någonting annat än ett liveframträdande (Hogan, 2010). Begreppet 

utställning kan konnotera någonting statiskt, men ett instagramkonto är mer processartat, det är 

en ständigt pågående utställning där användaren lägger till och tar bort artefakter.  

 Att se interaktion på sociala nätverk som representation öppnar upp för fler 

tolkningsmöjligheter eftersom det är användaren själv som valt att publicera materialet online, det 

går också att ta bort innehåll som man inte tycker är representativt. 

 Ser man hela användarkontot som en utställning istället för framträdande får man med den 

självrepresentativa aspekten av sociala nätverk, eftersom man kan ha olika kontakter på sociala 
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nätverk och hela tiden måste anpassa innehållet till en gemensam publik. I vår studie har vi valt 

att undersöka Instagramkonton som utställningar där användarna skapar sin egen utställning. 

Bilderna som publicerats analyseras som genomtänka, självrepresentativa artefakter som 

användarna valt att dela med sig av.	

7. Metod och material 
Studien genomfördes under tre onsdagar i april (2017-04-04-2017-04-19). Den första onsdagen 

fanns det 45 555 bilder under oatlyhashtaggen och den sista onsdagen fanns det 46 371 inlägg.   

7.1. Forskningsdesign 

Undersökningen utgörs av en fallstudie där metoderna består av en netnografisk studie samt 

kvalitativa intervjuer. Först presenteras tillvägagångssättet vid den netnografiska studien. 

Eftersom internet är ett mångfacetterat medium där materialet utgörs av bland annat ljud, bild 

och text är det svårt att hitta en enhetlig metodlitteratur på området. I och med avsaknaden av ett 

på förhand givet tillvägagångssätt har vi utformat vår netnografiska studie genom att kombinera 

olika förfaringssätt. Dessa utgörs av olika bild- och textanalytiska metoder. I följande kommer vi 

redogöra för hur vi gått tillväga i de olika delmomenten. Först redovisas en förklaring av vårt 

netnografiska angreppssätt och därefter återges materialinsamlingsmetoder, analysmetoder samt 

urvalsförfarande löpande under underrubrikerna. Slutligen beskrivs tillvägagångssättet vid våra 

kvalitativa intervjuer.  

7.2. Netnografi  

Kozinets (2015) beskriver netnografi som forskning vilken syftar till att uppnå kunskap genom 

att studera människors beteende på sociala medier, exempelvis genom vad de väljer att publicera. 

Vidare beskrivs att det inte finns några precisa riktlinjer gällande hur netnografiska studier ska 

bedrivas, men netnografisk forskning på sociala medier förklaras vara positionerad mellan analys 

av stora mängder data och djuplodad analys av mindre material, vilket innebär ett relativt brett 

och mångfacetterat förhållningsätt till forskning (Kozinets, 2015).  

I vår netnografiska studie har vi samlat in vad Kozinets (2015) kallar för arkivdata, d.v.s. data 

från den sociala interaktionen som finns ”sparad”, det är alltså befintliga data som forskaren 

”hittar”, vilket begränsar forskarens roll som medskapare i interaktionen online. Eftersom syftet 

med den netnografiska studien är att undersöka hur oatlykonsumenter kommunicerar på 

Instagram behöver forskaren inte socialt interagera med de som hashtaggar, meningen ligger 

istället i att förstå hur aktörerna kommunicerar i sin ”naturliga miljö”.  

Kozinets (2015) framhåller att metoderna även för netnografiska studier behöver anpassas till 
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vad man ämnar undersöka och var. Vi har valt att undersöka material på Instagram, och eftersom 

Instagram är ett bildbaserat socialt nätverk med möjlighet till bildtext har vi använt oss av 

verktygen bild- och textanalys.  

Materialet tematiserades utifrån kategorier som vuxit fram under materialinsamlingens gång. 

Alltså genom tolkningar av insamlade data. Ett sådant tillvägagångssätt beskrivs av Bryman 

(2009) som grounded theory. Grounded theory, eller grundad teori, innebär att man utvecklar en 

teori eller genererar begrepp utifrån dataanalysen (Bryman, 2011).  

Kozinets (2015) föreslår formulering en stor, guidande fråga inför materialinsamlingen som 

fruktsamt eftersom den hjälper till att hålla undersökningen relativt öppen för intressanta 

upptäckter under insamlingens gång; 

            ”Vad ser vi under och kring hashtaggen #Oatly på Instagram?”  

Data analyserades delvis simultant med insamlingen och delvis i sin helhet efter att allt 

material var insamlat. Enligt Bryman (2011) är analyser av kvalitativa data ofta iterativa processer, 

vilket innebär att det råder ett växelverkande samspel mellan insamlingen och analysen av data 

(Bryman, 2011). Eftersom vår studie innehåller många olika moment, som bild- text- och 

hashtaganalys, har vi valt att även analysera allt insamlat material som en helhet för att jämföra 

kategorier som växt fram och på så sätt urskilja gemensamma mönster.  

7.2.1. Bildanalys  
Vi har utfört en semiotisk bildanalys, dock inte i en renodlad form. Vi har inte undersökt alla 

bilder på detlaljnivå och semiotiskt analyserat alla element i bilderna, eftersom syftet med 

bildanalysen är att identifiera bildernas innehåll på en övergripande nivå; fokus är främst på vad 

bilderna föreställer, om det är en maträtt, en bild på en kaffekopp, en person etc. Vi har även 

tolkat hur innehållet presenteras, t.ex. om innehållet ser ut att ha ordnats och fotograferats på ett 

genomtänkt sätt.  

Ofta sker bildanalys i två steg; denotation och konnotation. Fogde (2010) skriver att på den 

denotativa nivån undersöks bildens uppenbara betydelse, vad man ser på bilden, vad den 

föreställer, vilket är gemensamt för alla som ser den. Att undersöka den konnotativa nivån 

innebär att man identifierar betydelsebärande element och granskar och tolkar kulturella 

associationer, det vill säga konnotationer (ibid). Denotation och konnotation utförs ibland som 

två separata steg men vi har valt att väva ihop analysen på så sätt att vi lyfter fram de element i 

bilderna vi tolkar som betydelsefulla i relation till vår undersökning, beskriver dem och analyserar 

vad detta konnoterar i en kulturell kontext. Tillvägagångssättet beskrivs närmare i de tre styckena 

nedan (se rubrikerna Bildanalys av #oatly, Närmare bild-och textanalys av oatlyhashtaggade 

bilder, Bildanalys av användarkontona).   
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7.2.2. Bildanalys av #oatly 
Under denna första skrollning av bilder i flödet under hashtagen #oatly har vi har endast studerat 

bilderna, inte analyserat bildtext eller kontona som publicerat bilderna. Här har vi utfört en 

övergripande bildanalys på denotativ och konnotativ nivå, där vi analyserat 60 bilder per tillfälle, 

totalt 180 bilder studerades. Här genomfördes enbart en bildanalys av bilderna i flödet och 

eventuella övriga hashtags eller bildtexter analyserades inte i detta moment. Detta på grund av att 

varken hashtags eller bildtexter visas i en skrollning av flödet, och med hänsyn till uppsatsens 

omfattning och tidsmässiga skäl, valde vi att inte öppna de 180 bilderna och studera de var för 

sig. För en bild på flödet under #oalty, se figur 1 i resultat. 

7.2.3. Närmare bild- och textanalys av oatlyhashtaggade bilder 

Eftersom vi med vår netnografiska studie, förutom att undersöka kommunikationen kring Oatly, 

ämnade finna intervjupersoner inför de kvalitativa intervjuerna var urvalskriteriet för de 

användarkonton vi studerat närmare att de skulle vara svenska. Vid varje 

materialinsamlingstillfälle valdes de tio första svenska användarkontona ut (totalt 30 konton). 

Användarkontona skulle tillhöra personer, d.v.s. inte caféer, restauranger eller dylikt. När ett 

svenskt användarkonto identifierats analyserades den oatlyhashtaggade bilden mer ingående, då 

genom både bild- och textanalys, analysmetoden är alltså multimodal. Vigsø (2010) skriver att den 

största delen av kommunikationen på sociala medier idag är multimodal, d.v.s. att den innehåller 

flera olika element som exempelvis bild, text, ljud o.s.v. samtidigt, vilket gör att beståndsdelarna 

måste analyseras tillsammans med och i relation till varandra (Vigsø, 2010). Eftersom 

Instagraminlägg oftast har korta bildtexter, ibland inte ens mer än en rad, har vi inte gjort en 

djupgående analys av texten utan snarare analyserat den som ett kompletterande, informativt 

inslag i bilden. 

Dessutom samlades samtliga övriga hashtags från dessa 30 oatlyhashtaggade bilder in för att 

undersöka vilka andra ord som hashtaggats tillsammans med #oatly. Tillvägagångssättet för 

hashtagganalyserna redovisas nedan.  

7.2.4. Bildanalys av användarkontona 
Här genomfördes en närmare studie av de 30 svenska Instagramkontonas övriga bilder, förutom 

den oatlyhashtaggade. En bildanalys av de 100 första bilderna, alltså totalt 3000 bilder, som 

publicerats av varje användarkonto genomfördes. Bildanalysen utgick även den från Fodge (2010) 

och koncentrerade sig alltså på konnotationer och denotationer i bilderna. I studien av 

användarnas konto undersöktes bara bilderna, de eventuella bildtexterna lämnades utanför 

analysen på grund av uppsatsens omfattning. Precis som vid skrollningen av oatlyhashtaggen 

analyserades bilderna dels som ett sammanhängande flöde, d.v.s. som beståndsdelar i ett större 
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flöde, dels som autonoma bilder om det var någonting i dem som var utmärkande eller på annat 

sätt talande.   

7.2.5. Hashtagganalys och ”co-hashtag”-analys 
Det sista steget i analysen av varje konto var två hashtagganalyser. Den första utgjordes av 

samtliga hashtags på de svenska användarkontonas 10 första bilder. Att samla in och analysera 

dessa hashtags ger en bild av vad de olika användarkontona väljer att ”märka” sina inlägg med. 

Den andra hashtagganalysen är vad Arvidsson och Caliandro (2015) kallar för ”co-hashtag”-

analys. För att genomföra en sådan analys samlade vi in samtliga hashtags från de 

oatlyhashtaggade bilderna vi studerat närmare, d.v.s. 30 bilder från 30 svenska användarkonton. 

Detta innebär att vi samlat in övriga hashtags som förekom tillsammans med #oatly.  

Genom att använda en sådan metod menar Arvidsson och Caliandro (2015) att man kan 

urskilja mönster och kopplingar till det hashtaggade ordet, vilket ger en bredare bild eftersom 

man då kan beakta de associativa aspekterna av hashtaggningen (Arvidsson & Caliandro, 2015). 

Man kan alltså få större förståelse för människors associationer till det hashtaggade ordet genom 

att se vilka andra hashtags som väljs ut att ”märka” inlägget med (Arvidsson & Caliandro, 2015).  

 Syftet med en ”co-hashtag”-analys av vårt material, alltså andra hashtags i de 30 

oatlyhashtaggade bilderna, är att ge oss en större förståelse för vad de studerade användarkontona 

ofta kopplar ihop Oatly med i sin kommunikation på Instagram.  

 Den förra analysen utfördes för att undersöka om kontoinnehavarna hashtaggade sina andra 

bilder, och i så fall med vilka hashtags. Syftet med ovanstående analys är att utveckla en djupare 

bild av oatlykonsumenternas självrepresentation på Instagram eftersom hashtaggning handlar om, 

som Highfield och Leaver (2015) påpekar, ord som användarna tycker är extra viktiga att märka 

ut.  Denna analys genomfördes för att undersöka om det fanns några gemensamma mönster 

angående vilka ord som valts för att ”märka” de oatlyhashtaggade bilderna respektive 

kontoinnehavarnas övriga bilder.  

 Resultaten från hashtagganalyserna redovisas i två tabeller, se tabell 1 & tabell 2 i resultat. 

Eftersom vi samlat in hashtagsen utan hjälp av datorprogram såg vi vilka hashtags som var 

frekvent förekommande och nyckelordssökte sedan bland dem för att sammanställa tabellerna, se 

tabell 1 & tabell 2. Nyckelorden vi valt att söka på i analysen är alltså inte godtyckligt valda 

eftersom de grundats i en första analys av materialet. Kvantifiering av hashtagsen utfördes för att 

visuellt kunna påvisa och underbygga de mönster vi sett i vår materialinsamling, på så sätt att vi 

genom att illustrera förekomst av hashtaggade ord i siffror, visar hur ofta dessa ord förekommer 

istället för att skriva ut varje enskilt ord i löpande text. Detta kvantitativa inslag i vår kvalitativa 
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studie syftar alltså inte till att generalisera resultaten till en större population, syftet är snarare att 

visuellt underbygga mönster i materialet.  

7.3. Semistrukturerade intervjuer 

Vi har i uppsatsen använt oss av kvalitativa enskilda intervjuer för att komplettera den 

netnografiska studien där vi observerat hur Oatlykonsumenter kommunicerar på Instagram. Flick 

(2009) skriver att medan netnografin intresserar sig för produktionen/reproduktionen av 

vardagslivets rutiner syftar kvalitativa intervjuer till att uppnå förståelse för hur individen skapar 

mening (Flick, 2009).  

Larsson (2010) menar att enskilda intervjuer som metod är fruktbart att använda då man 

intresserar sig för och vill förstå enskilda personers erfarenheter och uppfattningar. Data som 

genereras genom enskilda intervjuer har chansen att ge insikter om människors erfarenheter i och 

med att det är berättelser ur respondenternas egna liv och socialt skapade värld (Larsson, 2010). 

Genom intervjuer kan man alltså få tillgång till den subjektiva mening individen tillskriver sina 

handlingar och miljö, i detta fall berikar det uppsatsen genom att undersöka varför 

oatlykonsumenter kommunicerar som de gör och vad kommunikationen fyller för funktion för 

individen (Flick, 2009).  

Formen som användes i undersökningen är semistrukturerade intervjuer, då vi avhandlat 

specifika teman och ett par fasta frågor efter en intervjuguide vi baserat på vår netnografiska 

studie, se intervjuguide i bilaga 1.  

Bryman (2011) skriver att den semi-strukturerade intervjun oftast utgår från en intervjuguide 

bestående av de teman som ska behandlas under intervjun, samt en del förutbestämda frågor som 

ger stor frihet för de intervjuade att själva utforma svaren. Semistrukturerade intervjuer erbjuder 

en stor flexibilitet, vilket innebär att frågor kan ställas utefter samtalet gång och de inte måste 

följa en specifik ordning, utan anpassas efter vad den intervjuade svarar, även frågor som inte 

ingår i intervjuguiden kan ställas (Bryman, 2011).  

Intervjuerna genomfördes med båda uppsatsförfattarna närvarande och delaktiga. Intervjuerna 

genomfördes utomhus i parker, alltså öppna miljöer vilket ger en mer avslappnad stämning och 

kan förhindra en potentiell känsla av ”förhörssituation” hos respondenten. Respondenterna fick 

även möjlighet att välja plats för intervjun. Intervjuerna följde en typ av samtalsstruktur, där 

respondenterna fick utrymme att styra samtalet.  

7.3.1. Urval intervjuer  

Urvalet till våra kvalitativa intervjuer är i viss mån vad Bryman (2011) kallar teoretiskt urval. Det 

är teoretiskt eftersom vi baserat det på resultaten från vår netnografiska studie.  
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 En av respondenterna fick vi kontakt med via Instagram när vi genomförde vår netnografiska 

studie. Ursprungligen skulle urvalet utgöras av tre personer som hashtaggat en bild med #oatly, 

d.v.s. något av de konton som vi identifierat i vår netnografiska studie, men på grund av ett stort 

bortfall av respondenter fick vi söka oss utanför det kriteriet och istället tillämpa 

bekvämlighetsurval samt snöbollsurval (Bryman, 2011). Nedan redovisas urvalsförfarandet för 

respektive intervjuperson. 

Elin: Kontaktades via Instagram och är en av de personer vi funnit via vår netnografiska studie. 

Hon har alltså hashtaggat minst en bild med #oatly och brukar i övrigt ofta hashtagga sina bilder. 

Hon är vegan och bor i Stockholmsområdet. Eftersom vi genomfört en netnografisk studie av 

hur kommunikationen kan se ut under och kring oatlyhashtaggen är hon mycket intressant för 

studien. 

Lisa: Eftersom Lisa är bekant med en av oss är hennes medverkan i studien baserad på ett 

bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval innebär att urvalet baseras på tillgänglighet till 

respondenten (Bryman, 2011). Vi valde att kontakta henne eftersom hon är Oatlykonsument som 

uttalat att hon uppskattar varumärket samt brukar hashtagga sina bilder på Instagram. Även Lisa 

är vegan och bor i Stockholmsområdet. Hon innehar alltså inte ett av de användarkonton som vi 

analyserat via den netnografiska studien, men det framkom att hon har hashtaggat #oatly på 

Instagram. 

Malin: Genom bekvämlighetsurvalet med Lisa, kom vi i kontakt med Malin, alltså genom ett så 

kallat snöbollsurval. Ett snöbollsurval innebär en typ av bekvämlighetsval, då respondeter tipsar 

om andra potentiella respondenter för intervju (Bryman, 2011). Hon är också Oatlykonsument 

och brukar hashtagga sina Instagrambilder, hon har dock aldrig hashtaggat med #oatly. Malin är 

vegan och bosatt i Stockholm. Eftersom hon inte valt att hashtagga med just #oatly skiljer hon 

sig från de andra respondenterna, men i och med att hon är Oatlykonsument, är 

instagramanvändare och generellt brukar hashtagga sina bilder valde vi ändå att intervjua henne i 

studien.  

7.4. Metodreflektion 

Att utföra en netnografi om kommunikation kring Oatly genererade en stor och innehållsrik 

datamängd. Tillvägagångssättet med både bildanalys, textanalys och ”co-hashtag-analys” gav oss 

både bredd och djup i materialet vilket genererade en god uppfattning och omfattande svar på 

frågan om hur människor kommunicerar om och kring varumärket Oatly på Instagram, samt 

oatlykonsumenters självrepresentativa kommunikation på Instagram. Vår netnografiska studie 

innefattade ett flertal olika materialinsamlings- och analysmetoder, vilket kan vara bra för att nå 

hög validitet i en fallstudie, för att det undersöker begreppet och fallet från olika infallsvinklar, 
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vilket i studien ger en mer mångfacetterad bild av fallet. Hög validitet innebär att uppsatsen 

utförligt svarar på frågeställningen och syftet, att man mäter det man beskrivit att man ska mäta 

(Bryman, 2011). Dock var materialinsamling och analys av det omfattande materialet mer 

tidskrävande än förväntat, detta på grund av att urvalet var så pass stort. Netnografi är inte en 

entydig metod utan mer ett sätt att beskriva etnografi online och kan innefatta en mängd olika 

tillvägagångsätt. Av den anledningen hade vi stor frihet att utforma vår metod själva, men 

samtidigt inte någon konkret ”handbok” att utgå ifrån.  

 Av etiska skäl har vi klippt bort instagramanvändarnas användarnamn och där igenom inte 

skrivit ut vilket konto som publicerat vilka bilder. Detta med anledning av att vi har undersökt 

bilder publicerade på privatpersoners användarkonton. Vi har inte kontaktat användarna för 

godkännande att använda bilderna i studien, men då de är offentligt publicerade och användarna 

hålls anonyma i studien ser vi inte detta som etiskt problematiskt. Ämnet som behandlas, 

människors kommunikation kring ett varumärke och självrepresentation i form av delade bilder 

på öppna användarkonton, anser vi inte som känsligt. I intervjuerna hålls även där 

respondenterna anonyma med pseudomymer istället för respondenternas verkliga namn. 

 En av utgångspunkterna i vår netnografiska metod var att hitta respondenter till våra 

kvalitativa intervjuer genom att kontakta dem på Instagram. Detta var en svårare och mindre 

fruktbar process än väntat och vi fick ett mycket stort bortfall i respondenter och fick gå utanför 

de ursprungliga urvalskriterierna (detta beskrivs närmare under urval intervjuer).  Vi utförde alltså 

tre semistrukturerade intervjuer med tre olika oatlykonsumenter.  

8. Resultatredovisning & analys 
Materialinsamlingen genomfördes under tre onsdagar i april (2017-04-04-2017-04-19). Den första 

onsdagen fanns det 45 555 bilder under oatlyhashtaggen och den sista onsdagen fanns det 46 371 

inlägg.  

8.1. Netnografi 

8.1.1. Övergripande skrollning av bildflödet under #oatly 
För att undersöka hur bildkommunikationen ser ut under #oatly har vi genomfört en bildanalys 

genom att vid varje materialinsamlingstillfälle övergripligt skrolla de 60 första bilderna under 

hashtaggen.  

Gemensamt för skrollningen under de tre separata datumen är att en övervägande del av 

bilderna visar upp maträtter. Dessa maträtter är i de flesta fall välkomponerade och till synes 
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fräscha, med mycket frukt och grönt. Figur 1 visar en bild på en del av flödet under hashtagen 

från en av onsdagarna. 

 

	
Figur	1 

Knappt 12 % av samtliga skrollade bilder uppvisar människor, resten av bilderna består av 

maträtter eller Oatlyförpackningar. 35,5% av de skrollade bilderna innehåller Oatlyförpackningar; 

av dessa är knappt 47% situationsbilder, d.v.s. där förpackningen sätts in i ett sammanhang, se 

figur 2. Överlag är produkterna placerade i vardagssammanhang, i hemmet och de konsumeras i 

vardagssituationer.  

                      	
Figur 2 Exempel på situationsbetingade bilder 

Resterande bilder visar upp endast förpackningarna, alltså utan ett synligt sammanhang, se figur 

3. Det kan hända att bildtexterna till dessa bilder ger ledtrådar om situationen men eftersom 

syftet med skrollningen var att få en övergripande bild av de visuella uttrycken under 

oatlyhashtaggen ligger läsning av dessa bildtexter utanför undersökningens omfattning. Oavsett 

är det intressant eftersom syftet med dessa publicerade bilder tillsynes endast är att uppvisa sin 

oaltykonsumtion, alltså visa att man konsumerar en Oatlyprodukt. Om man som Hogan (2010) 

ser det publicerade materialet på Instagram som artefakter, delar i en utställning, är det värt att 
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nämna förpackningarna i figur 3. Ser man Instagramflödet som en utställning blir alltså dessa 

Oatlyförpackningar artefakter som bidrar till självrepresentationen.  

                    	
Figur 3 Exempel på förpackningar utan tydligt situationssammanhang  

De övergripande skrollningarna gör gällande att matbilder är frekventa under hashtaggen. 79 av 

de totalt 180 (knappt 44%) skrollade bilderna föreställer mat. Maten är ofta till synes hälsosam 

med mycket frukt och grönt och bilderna är arrangerade, med kreativa uppläggningar och väl 

utplacerade tillbehör, se figur 4. Smoothies, bär och andra råkostmaträtter är också vanligt 

förekommande. De flesta av dessa matbilder liknar bilder i kokböcker, d.v.s. de ger ett 

professionellt intryck och är estetiskt genomtänkta, även om det förekommer vissa avvikelser. 

Figur 5 illustrerar ett exempel där matbilden inte ansluter sig till dessa kokboksliknande bilder, 

utan fokus ligger på att visa upp maträtten och de hemlagade kvaliteterna.  

Ibland, men inte alltid, placeras produkten in i ett sammanhang. Matbilderna som studerats 

vid skrollningen av bilderna under oatlyhashtaggen följer teman som Holmberg et. al (2016) 

observerade i sin studie; fokus ligger på de estetiska eller hemlagade aspekterna. Det är viktigt att 

ha i åtanke att dessa bilder är hashtaggade med #oatly och då alltså ett ord som användarna 

tycker är viktigt att märka ordet med. Att lägga ut en matbild som bara visar mat och sen 

hashtagga med oatly pekar på Oatlys symboliska betydelse för användarna.  
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      Figur 4                                                                                                     Figur 5 

Två av de totalt 180 skrollade bilderna uppvisar veganska ställningstaganden som ”vegan because 

I’m not a baby cow” och en illustration som visar budskapet att mjölk endast är avsedd för den 

egna avkomman. Förutom dessa två bilder förekommer fyra bilder med logotypen för Oatlys 

egna initiativ Post milk generation. Fyra av de skrollade bilderna uppvisar Post Milk Generation-

logotypen och ytterligare två bilder visar vegansk-etiska ställningstaganden. Detta visar att Oatly 

för vissa hashtaggare förknippas med dessa ställningstaganden. Figur 6 har hashtaggats med 

#oatly, men det finns ingenting i bilden som anknyter till oatlyprodukter eller oatlyförpackningar. 

Figur 6 är alltså ett exempel där Oatly endast som varumärke förknippas med dessa vegansk-

etiska ställningstaganden. Post Milk Generation-logotyperna är ett oatlyinitiativ och därför är det 

inte uppseendeväckande att de hashtaggas med #oatly, det intressanta i dessa bilder är att det är 

privatpersoner som lägger upp bilder när de bär dessa (kommersiella) ställningstaganden. 

Belk (1988) skriver att ägodelar kan användas av individer som en förlängning av jaget och 

för att visa vilken typ av människa man vill vara. Här har Oatly skapat ägodelar (klädesplagg, 

broderade dukar) som anspelar på veganrörelsen, vilket möjliggör att de konsumenter som äger 

och bär kläderna visar upp Oatlys budskap. De bär alltså Oatlys logga som en förlängning av sitt 

jag, i syfte att visa vilken typ av människa de är eller vill uppfattas som. 

	

Figur	6 
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Sammanfattningsvis kan vi säga att bilderna i flödet visade upp tre tydliga kategorier. 

Matbilder, kaffebilder och bilder på oatlyförpackningar. Ur matkategorin framträdde två olika 

underkategorier; bilder som liknade de vi ser i kokböcker, med fräscha, nyttiga, gröna och 

tillsynes medvetet arrangerade maträtter, samt kategorin med bilder som inte ansluter sig till 

matmagasinsretoriken utan istället framhäver maträtternas hemlagade egenskaper. Andra 

intresseväckande bilder är de som förmedlar ett vegansk-etiskt ställningstagande eller Post Milk 

Generation-logotypen.  

8.1.2. Närmare analys av de Oatlyhashtaggade bilderna 
Vi har analyserat de tio första svenska oatlyhashtaggade bilderna vid varje 

materialinsamlingstillfälle. Denna analys utgörs av text- bild- och ”co-hashtag”-analys. 

Bildanalysen av de oatlyhashtaggade bilderna gör gällande att det förekom mycket frukostbilder, 

nästan hälften av (13 av 30) bilderna utgjordes av bilder av sådant slag. Vanligt förekommande 

element i dessa bilder är smoothies, gröt, yoghurt och kaffe. Några få av bilderna föreställde 

endast en oatlyförpackning, men i dessa fall knöt bildtexten och övriga hashtags förpackningen 

till en speciell situation, som till exempel en oatlyförpackning som står på ett träbord, se figur 7. 

Endast bilden föreställer en förpackning, men bildtexten ”#chocolate #oatly #luxury 

#loveyourself #happymorning”, knyter förpackningen till en positiv situation som användaren 

tycker är lyxig. Förpackningen får alltså symbolisera en lycklig morgon där man ska älska sig själv. 

Andra bilder som förekommer är lunch- och middagsbilder. Innehållet i, och utformningen av, 

dessa bilder varierar; både vegetariskt, veganskt och kötträtter avbildas. Majoriteten av bilderna 

föreställer dock vegansk mat, vilket framgår av bildtexterna. De flesta bilderna liknar de vi såg när 

vi skrollade, men i denna mer ingående analys där vi även undersökt bildtexten och andra 

hashtags framgår en tydligare bild av vad det är för situation och vad maten faktiskt innehåller. 

De tydligaste mönstren som kunde identifieras när även bildtexten undersöktes var att maten 

mestadels var vegansk samt att man anknöt till livsstil. Figur 8 är ett exempel på en bild där 

bildtext och hashtags hjälper till att förtydliga bilden samt kontextualisera den. 

                                              	
																			Figur 7                                                                                  Figur 8 
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”Breakfast on the run #vegan #vegangirl #veganfood #veganlifestyle #veganpower 

#veganbreakfast #vegan #oatly”, bildtexten tillhör figur 8.  

Hashtagsen är tydliga exempel på att personen i fråga definierar sig som vegan och ser det som 

en livsstil. Hashtaggen #veganpower indikerar att veganlivsstilen även kan ses som någonting 

mer organiserat, som en rörelse, snarare än enbart en kosthållning. Värt att notera är att det andra 

varumärket, Good-smörgåsen, inte har hashtaggats i bildtexten. 

Båda bilderna tillsammans med bildtexterna kan knytas till Holmberg et. al (2016) och deras 

observationer gällande varumärken som representera situationer. Holmberg et al (2016) skriver 

att det i dessa bilder blir påtagligt att varumärkena innehar en symbolisk betydelse för individerna, 

vilket i förlängningen innebär att varumärken som presenteras på detta sätt kan användas som en 

del i Instagramanvändarnas identitetsskapande på sociala medier. Att inte märket Good har 

hashtaggats i bilden visar på att det märket inte verkar ha lika stor symbolisk betydelse för 

konsumenten som Oatly. I linje med vad Arvidsson & Caliandro (2015) skriver om varumärken, 

verkar varumärket Oatly vara viktigt för användarnas identitet, eftersom situationer Oatly 

konsumerats har fotograferats och hashtaggats på Instagram.   

Nedan redovisas resultat av ”co-hashtag”-analysen, d.v.s. de andra hashtaggade orden i 

oatlyhashtaggade bilderna, se tabell 2.  Resultatet visar i fallande ordning förekomsten av de olika 

nyckelorden som vi identifierat genom materialinsamlingsmetoden.  

 

Tabell 2 

Sökord Antal träffar 

 # totalt 330 

Vegan 68 

Plant 10 

Häls(a/o), health, 

wellness 

13 

Clean 6 

Fitness, gym, 

trän(a/ing), workout, 

yoga 

11 

Mat/food 32 

 

Tabellen illustrerar att oatlyhastaggarna associerar varumärket Oatly med dessa ord. Om man ser 

till Hogan (2010) och ser publiceringar på Instagram som artefakter som alla medverkar i den 
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självrepresentativa utställningen kan man istället se de hashtaggade orden (inklusive oatly) som 

någonting som användarna själva vill associeras med. Det relevanta här är alltså inte i första hand 

vilka ord som användarna associerar Oatly med, utan vad användarna vill associeras med. Oatly 

blir ett av många ord som hjälper dem att skapa utställningen av sig själva. 

 Då hashtags är ord som användarna valt att märka sina bilder med blir kopplingen till Belks 

(1988) begrepp förlängning av jaget återigen aktuell. Här är orden som valts ut av konsumenterna 

för att märka bilderna på deras självrepresentativa instagramkonton, vilka tillsammans får 

representera jaget online. 

8.1.3. Närmare studie av de svenska användarkontona 
Vi har studerat de tio första svenska användarkontona som identifierades under oatlyhashtaggen 

vid varje materialinsamlingstillfälle. Studien av dessa konton utgörs av en bildanalys, samt 

insamling av samtliga hashtags i de tio första bilderna från varje konto. Dessa redovisas i en tabell 

i slutet av stycket.   

En övergripande skrollning av de hundra första bilderna på samtliga konton, d.v.s. 3000 bilder 

totalt, gör gällande att de flesta kontona innehåller mycket matbilder. Genom att studera 

matbilderna kunde vi urskilja två huvudteman, det första fokuserar på matens fräscha aspekter, se 

figur 9 medan det andra framhäver matens hemlagade karaktär, se figur 10.  Två av de studerade 

kontona innehåller inga bilder på mat, observera att dessa två konton är de enda manliga 

kontoinnehavarna som förekommit i vår studie.  

De flesta matbilderna ansluter sig till det första temat och visar upp till synes nyttig och fräsch 

mat med mycket frukt och grönt. Nästan samtliga av dessa bilder ger ett genomtänkt intryck, 

positioneringen av maträtterna, de tydligt tillrättalagda tillbehören samt omgivningen bidrar alla 

till att förmedla bilder som liknar de man ser kokböcker.  Många av kontoinnehavarna i detta 

första tema har i sin kontobeskrivning skrivit att de är veganer, några användare har även 

kontonamn som innehåller ordet ”vegan”. Samtliga kontoinnehavare i dessa fall är kvinnor och 

de flesta är uppskattningsvis i åldrarna 20–35.  

I de bilder som följer det andra bildtemat har vi identifierat att användarna fokuserar mer på 

matens hemlagade kvaliteter, samt att maten är välsmakande, snarare än de hälsosamma 

aspekterna. Maten avbildas ofta på ett sätt som framhäver dess hemlagade egenskaper, vilket 

visas genom att den fotograferats i exempelvis stekpannan, i gratängformen eller dylikt. 

Presentationen av maträtterna i dessa bilder ser inte, till skillnad från de till synes hälsosamma 

bilderna, ofta inte lika ”genomtänkta” och ”tillpiffade” ut beträffande detaljer, utan 

presentationen verkar mer syfta till att visa upp maten som lagats. Dessa konton, som ansluter sig 
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till det andra temat, innehas av både uttalade veganer och icke-veganer och är överlag något äldre 

än de som lagt upp bilder som ansluter sig till det första temat.  

Gemensamt för många av de undersökta kontona är att det förekommer mycket bilder på 

husdjur och barn. Ett flertal konton innehåller mycket tränings- eller yogarelaterade bilder.  

																																 	
                    Figur 9                                                                                     Figur 10 

 

Analys av användarnas egna beskrivningar av deras konton, se figur 11, visade att dessa tydligt 

hängde ihop med mönstren i bildinnehållet. De flesta beskrivningarna innehöll ord som mat, 

vegan, träning, djur eller familj.  

	
Figur 11 

Nedan redovisas resultat av analysen av hashtags från oatlykonsumenternas instagramkonton se 

tabell 1.  Resultatet visar i fallande ordning förekomsten av de olika nyckelorden. Sammantaget 

kan man säga att de personer som hashtaggar sina bilder med #oatly hashtaggar många andra 

bilder med vegansk-/vegetarisk kost, träningsorienterade ord, hälsa och livsstil.  I 

hashtaganalysen av kontona har vi samlat in hashtags från 300 bilder, vilket innebär att det 

förekommer fler veganrelaterade hastags (till exempel #vegangirl, #vegansingle och #veganfood) 

än vad det förekommer faktiska bilder. Den höga frekvensen av veganrelaterade begrepp innebär 
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inte att samtliga 300 bilder är hashtaggade med #vegan, utan det är några bilder där 

veganhashtaggen förekommer fler än en gång i samma inlägg. Att ordet ”vegan” ofta 

förekommer i kombination med en rad andra ord, som till exempel #veganlifestyle, #vegangirl, 

#veganpower, #veganlove, visar återigen att användarna anser att ordet kan beskriva någonting 

mer än endast en kosthållning. Sammantaget kan man konstatera att många personer som 

hashtaggat en bild med #oatly även ”märker” sina bilder med ord som ”hälsa”, ”träning” och 

”cleaneating”, vilket tyder på ett intresse för mat, träning och hälsa. Enkelt uttryckt kan man 

konstatera att de som publicerar bilder och hashtaggar dem med Oatly verkar vilja visa upp 

livsstilar förknippade med veganism, träning eller hälsa. 

 

Tabell 1 

Sökord Antal träffar 

# totalt 2976 

Vegan 362 

Vegetari(an/skt), 34 

Plant 42 

Häls(a/o), health, 

wellness, 

93 

Clean 35 

Fitness, gym, 

trän(a/ing), workout, 

yoga 

141 

Mat/ food 195 

  

Sammanfattningsvis finns det många likheter mellan bilderna under #oatly och de svenska 

kontoinnehavarnas bilder. Matbilder är vanligt förekommande och mönster vi kunnat urskilja är 

att de flesta av dessa matbilder ansluter sig till temat med bilder som liknar de i kokböcker, men 

bilder som verkar syfta till att framhäva de hemlagade aspekterna av maträtterna förekommer 

också. De svenska kontoinnehavarna var ofta veganer, kvinnor och intresserade av yoga eller 

annan träning. 

 Dessutom gör en jämförelse av tabell 1 och 2 gällande att det finns tydliga gemensamma 

mönster i användarnas val av övriga hashtags i sina bilder. Frekvensen av nyckelorden är relativt 

likartad, det är alltså till stor del samma ord som ofta hashtaggas tillsammans med #oatly som 

hashtaggas i kontoinnehavarnas andra bilder.  
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 Om man analyserar resultaten från hashtaganalyserna med bakgrund i Highfield och Leaver 

(2015) och ser hashtagsen som viktiga ord som användarna valt att ”märka” sina inlägg med i ett 

självrepresentativt syfte kan man se ord som vegan, träning och hälsa som någonting som 

användarna vill associeras med. I likhet med vad Arvidsson & Caliandro (2015) presenterade i sin 

studie av användandet av #louisvuitton på Twitter, verkar varumärket Oatly vara kopplat till 

olika ämnen eller intressen. Dock framkommer ett tydligt mönster i vilka intressen, eller snarare 

livsstilar hashtaggen verkar används för att belysa, som veganism och träning, och hälsa. #oatly 

används alltså på olika sätt av olika konsumenter beroende på vad de vill att #oatly ska 

symbolisera.  

 Som resultatet från ”co hashtag-analysen” visar är dessa ord även förknippade med Oatly. 

Detta visar att Oatly är en ”märkning” som kan användas för att associeras med dessa andra ord 

och deras innebörd. Man kan alltså se oatlyhashtaggning som ytterligare ett steg i att märka ut 

identiteten, Oatly blir då ytterligare ett ord som får visa upp livsstilen. Denna insikt gör att man 

kan se Oatlys symboliska betydelse för konsumenterna. Ser man till Belk (1988) utgör ”vegan”, 

och ”hälsa” kärnjaget och Oatly blir förlängningen. Veganism samt att äta och leva hälsosamt kan 

utifrån Giddens (1999) även liknas vid regimer, som i form av självdisciplin och personliga 

preferenser, förenar individers fysiska uppenbarelse med sociala konventioner. Att visa upp sin 

självdisciplin, att äta veganskt eller hälsosamt, underlättar för att hålla ihop individers biografi, 

som Giddens (1999) skriver kan matvanor ses som rituella uppvisningar men kan också som 

uttryck för individers biografi och odlade självbild. Att visa upp sina matvanor på sitt 

självrepresentativa instagramkonto, tyder på att matvanorna används för att representera 

individers bild av sig själva. 

8.2. Resultat intervjuer 

Nedan redovisas resultatet från intervjuerna. Resultaten redovisas utifrån de teman som 

framkommit i respondenternas svar, se bilaga 1 för intervjufrågorna. 

8.2.1. Instagram och hashtags som källa för inspiration 
Samtliga respondenter beskrev hashtags som källa till inspiration. Ett syfte med att själva 

hashtagga, eller söka på andras hashtags var att inspirera eller inspireras. Inspirationen nämns 

främst i relation till veganism; att inspirera folk att bli veganer, att tipsa andra veganer om 

matrecept och bra veganska produkter, samt att själva få tips och inspiration. Två av 

respondenterna beskriver att de tror att veganer på något sätt dras till varandra, eller vill hitta 

andra som har en liknande livsstil och att Instagram och hashtags gör det möjligt att hitta 

varandra för inspiration. I ett citat under rubriken ”Oatly, självrepresentation och veganism”, 

nedan beskrivs hur specifikt varumärket Oatly hashtaggas för att inspirera. 
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Lisa: Eh... hm vad brukar jag lägga i för hashtags...? Hm jo men typ #vegan, #veganlife ibland 

och så. Jag vill ju att alla ska vara veganer (skratt), så. Och så tror jag också att typ folk som är 

eller har en vegansk livsstil eller liksom lever veganskt dras till varandra som en typ grej liksom, 

att man vill få inspiration av varandra och många som tänker som en själv. 

Här förklarar Elin att hon brukar hashtagga sina bilder med veganrelaterade ord. 
Elin: […] Jag hashtaggar ju själv så. Och då klickar jag ju på mina egna hashtags och kollar vad 

som mer finns, liksom. Då har jag ju såhär govegan är ju en av mina favoriter liksom så. Eller 

what vegans eat är ju också en bra hashtag, och jag vet inte, jag tycker att det är... Man kan hitta 

ganska mycket intressanta konton, sen är det ju en del såhär trams också liksom. Det är ju en del 

grejer som är såhär, ja men som man inte blir så inspirerad av liksom. Men det finns absolut 

roliga grejer. Speciellt om man hittar lite större instagrammare som har mycket följare som man 

ser och man brukar ju bli väldigt inspirerad av deras mat, eller liksom så. Så ja, jag kan använda 

dem. Absolut. 

Inspiration som anledning till hashtaggande och publicering av bilder tyder på en mer interaktiv 

motivering till användningen av dessa än vad Arvidsson & Caliandro (2015) sett i sin studie. Även 

om det inte förekommer mycket diskussion mellan användare på Instagram gör ovanstående 

resultat gällande att hashtags används för att kommunicera med andra instagramanvändare med 

likartade livsstilar och intressen. Att konsumenter hashtaggar varumärket #oatly för att inspirera 

visar även att varumärkeshashtaggning på sociala medier kan ha mer interaktiva ambitioner än 

vad som framkom i Arvidsson & Caliandros (2015) resultat. 

8.2.2. Instagram och hashtags som verktyg för publicitet 
Samtliga respondenter menar att de också hashtaggar i syfte att få likes, och för att bilderna ska 

bli synliga. De berättar att de tycker att det är roligt med fler nya följare och likes, men också att 

de vill att bilderna, främst då bilder med vegansk mat, ska visas upp så fler kan se att det är enkelt 

och gott att vara vegan. Samtliga respondenter berättar att de vill sprida de positiva aspekterna av 

veganism och att ”alla ska bli veganer”. De anser att hashtags och Instagram underlättar detta 

eftersom det möjliggör att många fler kan se deras bilder. Såhär uttrycker Elin orsaken till att hon 

hashtaggar sina bilder.  
Elin: Ehm, för att sprida. För att det alltid är kul att få likes, det är alltid kul att få fler följare, 
liksom. Jag vet inte riktigt det inre behovet som man har av det där, men jag har det i varje fall 
det där. Men jag tycker att det är jättekul med likes, ju mer likes du får desto mer inspirerad blir 
jag till att fortsätta, liksom. Jag vet inte, för mig är det liksom väldigt mycket för att få likes och 
sådana saker och också som sagt för att jag har smidiga hashtags att själv kunna klicka på om jag 
vill hitta någon liknande... En liknande själ där ute som gör samma grej som mig. Så då vill jag ju 
också kunna hitta folk på det sättet liksom. Men för mig är det ju väldig mycket en ”likesjakt” 
liksom. 

Lisa skriver att hon främst hashtaggar sina matbilder, men att huvudorsaken också är att få likes.  
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Lisa: Man vill ju ha likes, (skratt)! Jag hashtaggar i och för sig mest matbilderna, inte bilderna på 

min bebis eller hundarna så ofta, de får så många likes ändå, (skratt). Och för att fler ska se och få 

inspiration. 

I likhet med Arvidsson & Caliandro (2015) framgår det tydligt att hashtags används i 

publicitetssyfte. Man vill få likes och följare och man vill att fler ska se bilderna. Man vill att 

bilderna ska synas för att man vill ha likes, men också för att ge publicitet åt frågan veganism, att 

visa hur bra, gott och enkelt det är att vara vegan. Man vill visa att man är vegan för att man 

känner sig bra och för att man vill att andra ska se det, bli inspirerade och också bli veganer. Det 

verkar som att hashtaggning bidrar till publicitet, men man vill inte ha vilken publicitet som helst. 

Nedan följer ett citat där respondenten besvarar frågan om det finns varumärken hon inte skulle 

hashtagga. 

Elin: Mmm. Ja, absolut. Det finns det. Jag tror inte att jag skulle hashtagga med såhär, ja men 
typ såhär, Barilla liksom. För det är såhär, det är ju bara pasta liksom, det är ju inte så jäkla 
rolig grej att hashtagga, liksom. Men däremot så, alltså, Oatly känns ju som en ganska... Vad 
ska man säga... Ehm. En sån vara som maträtten är mer baserad på på något sätt. 

8.2.3. Instagram och hashtags som plattform för självrepresentation 
Två av respondenterna beskriver sina Instagramkonton med bilder från deras vardagsliv, alltså 

konton där de delar allt möjligt som de vill dela med sig av från vardagen. Ett exempel på hur ett 

sådant konto beskrivs är: 
Elin: Jag lägger ju upp liksom mina selfies, jag lägger upp vad jag gör för någonting på jobbet, jag 
lägger upp roliga bilder på mina djur, jag lägger upp veganbilder, alltså jag lägger ju upp allting, 
det är ju liksom mitt personliga Instagramkonto. 

En av respondenterna beskriver sitt syfte med att använda Instagram som att dels få inspiration 

av andra, men också att dela med sig av vad hon är stolt över, om man t.ex. lagat något som ser 

gott ut. Vidare berättar hon att hennes Instagramkonto tydligt beskriver vem hon är: 
Lisa: Jag skulle beskriva mig, eller mitt konto... jag tror att det visar ganska tydligt vad jag är för 
person (skratt), det syns tydligt på min Instagram. Kollar man så vet man att jag har barn, jag har 
hundar och jag är vegan. Alltså det syns. Och det är väl för att jag vill att det ska synas.  

Här kan man tolka att Lisa definierar sig själv som vegan, mamma och hundägare. Det är vad hon 

själv definierar sig som när hon får frågan och det är vad hon väljer att återge på sitt 

Instagramkonto. Alltså är detta ett tecken på att Instagram är ett självrepresentativt medium.  

Vidare beskriver samma respondent Instagram som självrepresentativt och tar upp hashtaggande 

i relation till publicitetsaspekten. 
Lisa: Asså det är väl en utställning av ens eget liv, som sagt man lägger ju bara ut det man vill visa. 
Eh så asså det är väl typ som så att… alla tar sina foton, är egna privatfotografer, är man stolt 
över det så lägger man ut det. Sen får man ju välja om man ska visa det bara för vänner eller om 
man ska visa det för alla. Men om man hashtaggar då är det ju absolut för att visa upp den. 
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En annan respondent berättar att hon sällan publicerar bilder på Instagram, men då hon 

publicerar matbilder är det när någonting ser gott ut.  
Malin: Jag lagar rätt så sällan ”finmat”, eller mat som blir bra på bild och så. Men när jag väl gör 
det så vill man väl skryta lite, (skratt). 

Hon utvecklar med att berätta varför hon publicerar matbilder.  
Malin: Nej det är nog mest att promota veganismen lite. Att visa att det går att göra nice mat som 
också är snäll. 

8.2.4. Oatly, självrepresentation och veganism 
Samtliga respondenter berättar att en av anledningarna till att de upskattar företaget Oatly är för 

att de har ett stort utbud och har underlättat möjligheterna att laga god vegansk mat. Vidare 

beskriver samtliga att de tycker att Oatly känns som ett roligt, ungdomligt eller ”coolt” och bra 

företag. De upplever Oatly som ett företag som verkar förespråka veganism och vegansk 

kosthållning. En av respondenterna berättar att hon brukar använda oatlyprodukter som en form 

av introduktionsprodukt till veganismen: 
Elin: För att få in folk på bara få en positiv bild av veganska produkter, så är det ju Oatly som jag 
rekommenderar. Särskilt då Oatly iKaffe för den är ju amazing. Så det är liksom min ingång till 
veganismen. Såhär att ”om du dricker mjölk i kaffet måste du prova Oatlys iKaffe” Och folk 
liksom bara såhär ”jaha, är det gott”. Så bara liksom såhär det är så havregöttigt liksom. 

Vidare berättar respondenten att hon brukar lägga ut bilder med Oatlyförpackningar och när hon 

äter Oatly för att inspirera andra att få upp ögonen för Oatly och vegansk mat. På frågan om hon 

brukar hashtagga andra varumärken svarar hon att hon ibland hashtaggar andra veganska 

varumärken, men mest Oatly, och att hon inte brukar hashtagga ”vanliga” varumärken, till 

exempel pastavarumärket Barilla:  
Elin: Jag tror inte att jag skulle hashtagga med såhär, ja men typ såhär, Barilla liksom. För det är 
såhär, det är ju bara pasta liksom, det är ju inte så jäkla rolig grej att hashtagga, liksom. Men 
däremot så, alltså, Oatly känns ju som en ganska... Vad ska man säga... Ehm. En sån vara som 
maträtten är mer baserad på, på något sätt […]. Men fortfarande så känns det som att hashtagga 
med Oatly känns som att det kanske är fler som ser och söker på hashtaggen Oatly än vad det är 
som söker på hashtaggen Garant2. Speciellt folk som kanske skulle ha ett större intresse för just 
min kanal, eftersom min kanal har väldigt mycket vegansk mat, den har djur, den har ju hela den 
biten som ni pratade om att ni såg när ni sökte på Oatlys hashtagg och därför känns det kanske 
som om folk skulle tycka att det var roligare att komma in på min kanal än folk som kanske 
köper Barilla, liksom. 

Elin använder alltså oatlyhashtaggen för att den har en koppling till innehållet på hennes 

Instagramkonto, att använda hashtaggen på ett sådant sätt indikerar en symbolisk betydelse. Hon 

använder hashtaggen för att få publicitet och för att hon vill associeras med Oatly. Att hon 

dessutom är medveten om vilka andra användare som eventuellt skulle kunna vara inne på 

hashtaggen Oatly och på så vis se hennes bild tyder på interaktiva aspekter.  

																																																								
2 Garant är Axfoods varumärke som säljer en rad olika matvaruprodukter.   
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Oatly som varumärke verkar i likhet med vad Arvidsson & Caliandro (2015) skriver om 

hashtaggade varumärken, vara viktiga för användarens identitetsbyggande, eftersom hon väljer att 

koppla sitt självrepresentativa instagramkonto till varumärket. Detta kan tolkas som att Oatly 

används som ett verktyg för publicitet, samt som verktyg för självrepresentation.  

8.2.5. Veganism som livsstil, ideologi, ståndpunkt och gemenskap 
Samtliga tre respondenter beskriver veganism som mer än en kosthållning men också att det 

handlar om mer än det man konsumerar, de refererar till veganism som en etisk ståndpunkt, lite 

som en ideologi och livsstil man delar som vegan. En av respondenterna liknar veganism vid en 

sorts gemenskap och beskriver det, något skämtsamt, som en sektliknande grupp. 
Elin: […] Så att jag tror att det blir en livsstil för att man får någon sorts insikt, vilket låter 
jättepretentiöst, men man får någon slags insikt om hur stort och hur utbrett det är och därför 
söker man sig till andra veganer eller man söker sig till mer liksom folk som har samma världsbild 
som en själv, samma sådan här insikt som en själv. För man vill inte stå där ensam i det, och då 
blir man ju påverkad. Man blir ju som man umgås, på något sätt liksom. Så man blir väl påverkad 
av varandra i det också, liksom. Och det blir någon sorts livsstil av det tror jag.” 
Elin: Det finns ju liksom massa olika anledningar till varför man blir det [vegan, vårt tillägg]. Så 
att det är ju ganska dumt egentligen att bara... På ett sätt är det ju dumt att det blir ett sånt slutet 
community, en sån sektliknande grupp. 

 

Samtliga tre respondenter berättar att de försöker få folk i sin omgivning att också bli veganer, sin 

familj, vänner och andra människor de pratar med och att veganismen lätt kommer på tal, både 

för att man själv tar upp det men också att många frågar om det. De berättar att de önskar att alla 

var veganer, vill inspirera andra att bli veganer och att folk ska förstå fördelarna med att vara 

vegan: 
Elin: Vi vill ju inte bara att bra människor ska bli veganer, vi vill ju att alla människor ska bli 
veganer. Är ju målet, typ, på något plan. 

Lisa: Alltå det är ju lite min tro, jag önskar ju att alla var veganer. Så jag vill ju att så många som 
möjligt ska få upp ögonen för det. 

Malin: När man väl har blivit vegan så önskar man ju att alla andra också skulle bli det också, för 
det är ju en väldigt stark moralisk ståndpunkt liksom, eller etisk ståndpunkt att inte vilja skada 
någon i onödan. Och jag vet inte, det är typ som att öppna upp en helt ny värld, eller få en helt 
ny världsbild när man väl insett hur jävla nice det är att vara vegan och då vill man att alla andra 
också ska vara det. 
 
Elin: […]jag kan ju säga att jag mår ganska bra psykiskt av att veta att jag bidrar inte till det. 
Överhuvudtaget. Och jag har inte gjort det på ganska länge nu. Och det är otroligt skönt för 
ens samvete, och det är otroligt skönt för ens självkänsla att känna. Oavsett om jag kanske 
kan göra dumma saker ändå, för att man är människa, så vet jag att det där är någonting som 
jag med säkerhet inte har bidragit till. Och det är otroligt skön, så att jag rekommenderar det 
för den anledningen också. Att man mår väldigt bra av det psykiskt, faktiskt. 

Veganism verkar ha många likheter med vad Giddens (1999) skriver om livsstilar och 

valmöjligheter. Söker man förståelse för veganismen utifrån Giddens kan man se veganismen 
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som en uppsättning praktiker, förutbestämda handlingsmöjligheter, som gör det enklare för 

individen att orientera sig i det senmoderna samhället. I en tid där så många val existerar skapar 

veganismen en ontologisk trygghet. Detta på så sätt att den erbjuder en livsstil som innehåller ett 

”kitt” med förutbestämda val, regler och praktiker som förkortar raden val för individen, och 

bidrar med att skapa berättelsen om självidentiteten. Vi kan inte dra resonemanget så långt som 

att säga att Oatly, i egenskap av en symbolisk resurs, är av samma kaliber som livsstilen veganism 

men det är viktigt att försöka förklara den sociologiska innebörden av veganism för att förstå hur 

konsumenterna uppfattar och använder varumärket Oatly, då stor del av de studerade 

konsumenterna är veganer. 

Sociala medier verkar vara ett hjälpmedel i spridningen, på så sätt att man kan dela med sig av 

sådant som visar fördelarna med att vara vegan, samt att finna andra med en vegansk livsstil.  
Malin: Eh, det är nog stor hjälp med sociala medier, tror jag… för ofta är det rätt svårt att få nära 
och kära att bli veganer också, det är väl de svåraste att övertyga. Tycker jag. Så sociala medier 
gör väl att det öppnar upp för så många fler och det gör väl att man kan ta åt sig ifall man ser 
andra som är fristående och som inte liksom tjänar på att man ska bli det.  Ja om man ser många 
personer oberoende av varandra som lägger upp mat och så ser man, ah men okej, de verkar ha 
det bra, äta god mat och vara hälsosamma. 

En av respondenterna beskriver sociala medier som ”bubblor”, att man tenderar att bli insnöad 

kring sin livsstil: 
Elin: Men jag känner att man blir så himla... ehhm, vad ska man säga. Instängd på något sätt i sin 
egen lilla bubbla som man skapar åt sig själv på sociala medier. När jag blev vegan och liksom 
klickade mig in på mer och mer vegangrupper, gick med i mer och mer vegangrupper, började 
liksom söka på typ hashtags på Instagram och sådant här, och började följa mer sådana här 
konton. […] Eeh… Och där märker jag att jag har blivit väldigt... vad ska man säga... in... insnöad 
i veganismen på något sätt. Och jag vet inte riktigt, jag har inte riktigt kommit fram till om det är 
nyttigt eller inte. För det känns ändå som man måste ha någon sort verklighetskoppling till att alla 
är inte veganer, utan man måste fortsätta att ändå vara en del av den världen även på sociala 
medier på något sätt. Men jag vet inte... Jag tycker bara... Jag tycker att man blir väldigt insnöad. 

 

Oatlykonsumenter använder alltså varumärket som uttrycksmedel på en rad olika sätt, bland 

annat för att uttrycka sin egen livsstil och identitet, kollektiva värderingar, liksom som verktyg för 

att inspirera till och sprida den egna livsstilen samt för att ge publicitet åt det egna 

instagramkontot. Som vi har kunnat konstatera genom att närmare studera oatlykonsumenternas 

självrepresentation på Instagram finns det stora likheter mellan den egna självrepresentationen 

och kommunikationen under #oatly. Därför kan användandet av varumärket som 

uttryckssymbol på Instagram förstås som en förlängning av den egna identiteten. Detta eftersom 

det råder en samstämmighet i resultaten, vilket innebär att oatly blir en byggsten i deras 

självrepresentativa identitetsskapande projekt på Instagram.  



	 34 

9. Slutsatser och diskussion 
En slutsats att dra är Oatly tycks ha lyckats med sin marknadsföring. Deras profilering som ett 

miljömedvetet och hälsosamt företag återspeglas i instagramanvändarnas kommunikation. Oatlys 

initiativ Post Milk Generation verkar också stå i samklang med konsumenternas veganistiska 

engagemang. Som resultaten från både netnografin och intervjuerna visar förknippar 

konsumenterna Oatly med veganism. 
     Vi kan konstatera att Oatly används i ett identitetsbyggande syfte på Instagram, hashtaggen 

#oatly används för att visa upp och ge publicitet åt användarnas identitet och livsstil. Det finns 

en samstämmighet i vilka identiteter och livsstilar som uttrycks kring varumärket; veganism, hälsa 

och träning visas upp via hashtags och bilder. Till skillnad från Arvidsson och Caliandro (2015) 

kunde vi konstatera att varumärket inte används endast för att ge uttryck åt individuella 

identiteter, utan även uppvisa en kollektiv identitet och livsstil i form av veganism. Som framkom 

i intervjuerna användes hashtaggen #oatly (i likhet med hashtaggen #vegan) för att sprida den 

veganska livsstilen. Genom att hashtagga #oatly ville de sprida en positiv bild av vegansk kost för 

att inspirera både andra veganer och icke-veganer. Ambitionen att inspirera visar en mer 

interaktiv aspekt av varumärkeshashtaggning än vad Arvidsson och Caliandro (2015) observerade 

i sin studie av #louisvuitton. 
     Ser man till Bengtsson och Östberg (2011) samt Belk (1988) är det tydligt att man genom 

instgramkommunikationen kring Oatly väljer att visa upp delar av sin identitet som man vill 

associeras med. Användningen av Post Milk Generation är det tydligaste exemplet på när en 

ägodel eller ett varumärke används för att visa vem man är. Ett annat talande exempel är de 

publicerade bilderna på oatlyförpackningar, att visa upp varumärket på sitt eget instagramkonto 

pekar på produkten och varumärkets symboliska betydelse för konsumenten. 
     Highfield och Leaver (2015) skriver att hashtags är ord som individen anser viktiga att märka 

ut. Både netnografin och intervjuerna visade att detta även gällde för oatlykonsumenter, att 

hashtagga varumärket Oatly fyllde en självrepresentativ funktion, medan det fanns andra 

varumärken, exempelvis Barilla och Good, som inte var lika viktiga att tagga. 
     Ser man studien i ljuset av Giddens (1999) teorier om det senmoderna samhället, kan man 

konstatera att Instagram är en kommunikationsplattform som existerar oberoende av tid och 

rum. Valmöjligheterna i det senmoderna samhället är oändliga och den identitetsbyggande 

processen kan alltid förbättras eftersom att man ständigt måste förhålla sig reflexivt till det egna 

jaget. Detta gör att det är viktigt för individen att visa upp att man har gjort ”rätt” val, eftersom 

senmodernitetens reflexiva karaktär inte ger några definitiva svar. Detta gör man genom att visa 

upp sin livsstil, att visa upp en sammanhållen livsstil bidrar till att man ger en materiell inramning 
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till biografin. Att kommunikationen ser ut som den gör under hashtaggen #oatly skulle kunna 

vara ett uttryck för den senmoderna människans strävan efter att känna ontologisk trygghet. 

Genom att visa upp sin livsstil på Instagram kan man visa upp att man reflexivt skapat sin 

identitet, man får möjlighet att visa upp att man innehar självdisciplin. 
     Som vi har sett bidrar hastaggen #vegan #oatly till att sprida budskap åt en rörelse eller 

ideologi, vilket kan ha samhälleliga och politiska implikationer. Att förespråka livsstilar och sprida 

värderingar som miljömedvetenhet, djuretik, att leva hälsosamt etc. genom sociala medier kan, 

som respondenterna menar att de strävar efter, inspirera andra att följa samma värderingar. 

Hashtags kan alltså vara ett viktigt mobiliseringsverktyg för olika rörelser eller för att sprida 

ideologiska värden. Risken för att man genom den selektiva mediekonsumtionen endast kommer 

i kontakt med nyheter eller händelser som passar de egna intressena är viktig att ha i åtanke, 

eftersom man odlar en ensidig världsbild genom att ständigt konsumera samma sorts nyheter. I 

förlängningen kan den selektiva mediekonsumtionen leda till informationsklyftor i samhället. 
     En intressant upptäckt i resultaten är att samtliga av de studerade kontona förutom två 

innehas av kvinnor. Möjligtvis hade det förekommit större andel manliga konton i materialet om 

vi studerat samtliga konton under oatlyhashtaggen, men på grund av uppsatsens 

omfattningsbegränsningar valdes detta bort. Den låga förekomsten av manliga konton tyder på 

att det främst är kvinnor som identifierar sig med Oatly. Ett intressant område för framtida 

studier hade varit att undersöka om det föreligger några skillnader mellan könen angående 

hashtaggning, motiven bakom hashtaggning samt självrepresesentation på Instagram. 
     Ur en etisk synpunkt har vår studie inte behandlat ett känsligt eller kontroversiellt ämne som 

kan uppfattas som stötande, men vi har ändå valt att hålla kontoinnehavarna samt 

respondenterna anonyma.   
     Vi har undersökt hur oatlykonsumenter använder sig av varumärket i ett självrepresentativt 

syfte och därigenom bidragit med förståelse till hur varumärkeskonsumtion kan förstås i en 

onlinekontext. Genom kvalitativa intervjuer framkom det att kommunikationen kring varumärket 

även hade interaktiva aspekter, till skillnad från tidigare forskning. Slutligen visar uppsatsen att 

teorier om ägodelar och varumärkens betydelse för identitetsskapandet i det senmoderna 

samhället även innehar giltighet online.  
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Bilaga 1: Intervjuguide  
Nedan följer de teman som behandlades i intervjuerna, samt de i förväg formulerade frågorna 

som ställdes i intervjuerna (om de inte besvarades i respondentens svar på en annan fråga). 

Intervjuerna kännatecknas av följdfrågor och stor flexibilitet, i och med att intervjuerna följde en 

samtalsstruktur. Många frågor kopplas till flera avhandlade teman.  

 
Veganism: 
-Hur länge har du varit vegan? 
-Beskriv vad det innebär för dig att vara vegan? 
-Varför är du vegan? 
 
Instagram: 
Varför har du Instagram? 
Hur skulle du beskriva din Instagram? 
Skulle du säga att Instagram på något sätt underlättar din veganism? 
I så fall, hur? 
 
Hashtags: 
-Varför hashtaggar du dina bilder? 
-Vad brukar du hashtagga i dina bilder? 
-Varför brukar du hashtagga det? 
-Brukar du kolla flöden på hashtags? 
-Varför gör du det? 
 
Oatly: 
-Varför gillar du Oatly? 
-Beskriv hur du ser på Oatly som varumärke? 
-Varför taggar du #oatly? 
-Brukar du tagga andra varumärken? 
-I så fall, vilka och varför? 
-Köper du Oatly mer än andra liknande produkter? 
-I så fall varför? 
-Anser du att Oatly är ett veganskt varumärke? 
 
Mat och livsstil: 
-Vad innebär hälsa för dig? 
-Hur skulle du beskriva din livsstil? 
 

 

 

 

 

 


