
 

 

Vin(n)are på Instagram 

En topikanalys av vineriers retorik på Instagram 

 

Fredrik Holmqvist 

 

 

 

 

Ämne: Retorik 

Nivå: C 

Poäng: 15 hp 

Ventilerad: VT 2017 

Handledare: Jon Viklund 

Examinator: Mika Hietanen 

 

Uppsatser inom retorik 

 

  



1 
 

Innehållsförteckning 

1. Inledning 2 

     1.1 Syfte och frågeställning 3 

     1.2 Avgränsning 3 

2. Tidigare forskning 5 

3. Teoretisk referensram och metod 7 

     3.1 Teoretisk referensram 7 

          3.1.1 Topiker 7 

          3.1.2 Bilders retorik 9 

     3.2 Metod 9 

          3.2.1 Analysmetod av topiker 9 

          3.2.2 Bedömningsmetod av topikernas effektivitet 11 

          3.2.3 Insamling av material 11 

     3.3 Material 12 

          3.3.1 Amalthea Cellars Winery (ACW) 12 

          3.3.2 Unionville Vinyards (UV) 13 

          3.3.3 Yonah Mountain Vineyards (YMV) 13 

          3.3.4 Samanställda observationer 13 

     3.4 Metodreflektion 14 

4. Topikanalys och resultatredovisning 16 

5. Resultat av topikanalysen 26 

6. Diskussion och sammanfattning 29 

Käll- och litteraturförteckning 32 

  

Bild 1. Illustration av analysmetoden 10 

Tabell 1. Sammanfattning av datainsamlingen 13 

Tabell 2. Samanställning av topikförekomst 26 

 

 

 

 

  



2 
 

1. Inledning  

Sociala medier har på senare år börjat uppta en allt större roll i våra liv. Det har organisationer 

snappat upp, vilket lett till att sociala medier numera är en del av mångas aktiva marknadskom-

munikation. Det här eftersom sociala medier anses vara en billig och effektiv metod för att nå 

ut till potentiella och existerande kunder.1 

En bransch som anses ha varit långsam med att anamma denna kommunikationsmetod var vin-

branschen.2 Under senare år har dock en explosionsartad framväxt skett av sociala medier som 

ett kommunikationsverktyg hos vinerier,3 där de flesta vinerierna kommer från den nya värl-

den.4 Bland de vinerier som använder olika typer av internetbaserade kommunikationskanaler 

så är det de mindre vinerierna som tjänar mest på det (sett till andel av total försäljning).5 Den 

här effekten tros vara eftersom mindre vinerier inte har tillgång till samma kontaktnät som sina 

större konkurrenter.6 Således torde det vara viktigt för många vinerier att ha någon form av 

internetbaserad/digital marknadskommunikation. 

I och med att vinmarknadsföringen var sen med digital marknadskommunikation anser Sharon 

Forbes att det finns kunskapsluckor inom området vin på sociala medier.7 Gällande sociala me-

dier säger Lisette De Vries att det behövs forskning om vad i organisationers inlägg som gör 

dem framgångsrika i sin marknadskommunikation.8 Det som avses med framgångsrika är vad 

som leder till att en organisations inlägg ”gillas” (”gilla” används synonymt med att aktivt mar-

kera att man gillar ett inlägg på sociala medier). Eftersom det finns retorik i sociala medier9 är 

det inte otroligt att retorik från vineriers sida påverkar om inlägg gillas eller inte. En studie om 

den retorik vinerier använder för att marknadsföra sig digitalt skulle därför leda till kunskap till 

retorikfältet, men även till företagsekonomifältet.  

                                                           
1 Lisette de Vries et al., ”Popularity of Brand Posts on Brand Fan Pages: An Investigation of the Effects of Social 

Media Marketing”, Journal of Interactive Marketing, 2012:2, s. 83. 
2 Sharon L. Forbes et al., ”Adoption of Social Media in the Australian and New Zealand Wine Industries”, The 

Journal of New Business Ideas & Trends, 2015:2, s. 11. 
3 Liz Thach, ”Wine 2.0-the Next Phase of Wine Marketing? Exploring US Winery Adoption of Wine 2.0 Com-

ponents”, Journal of Wine Research, 2009:2., s. 143. 
4 Forbes et al. 2015, s. 11. 
5 Thach 2009, s. 146–147. 
6 Ibid., 146-147 
7 Forbes et al. 2015, s. 11. 
8 De Vries et al. 2012, s. 89. 
9 Dan Schill, “The Visual Image and the Political Image: A Review of Visual Communication Research in the 

Field of political Communication”, Review of Communication, 2012:2, s. 18 ff. 
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Ett socialt medium som vinerier använder är Instagram.10 Inom vinmarknadsföringen saknas 

forskning kring just Instagramanvändning, vilket gör att det finns behov av att undersöka In-

stagramanvändandet. Begreppet ”vinmarknadsföring” används synonymt med vineriers vin-

marknadsföring i fortsättningen. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Genom retoriska teorier analyseras Instagraminläggs innehåll med avsikten att kartlägga de ar-

gument och den doxa som råder inom vinmarknadsföring på sociala medier. Detta görs genom 

topikanalys, då en sådan avspeglar argument och värderingar som finns inom ett visst fält.11 

Undersökningen utgår från följande frågeställningar:  

1. Vad för topiker använder sig vinerier av i sin retorik? 

2. Vad för värden reflekteras i genren vineriers vinmarknadsföring på Instagram? 

Uppsatsen har även ett underordnat syfte. Inläggen studeras för att se om vissa topiker genererar 

fler gillningar per följare än andra. Det kan bidra till en fingervisning av vilka topiker som 

tenderar att skapa fler gillningar, och därmed fungerar bättre i marknadsföringssyfte. Anled-

ningen till att det är ett underordnat syfte är för att den använder en tidigare ej etablerad metod. 

Följande frågeställning används: 

3. Genererar vissa topiker fler gillningar per följare? 

1.2 Avgränsning 

Tre vinerier från engelskspråkiga länder valdes som analysobjekt. Vinerierna är Unionville 

Vineyards, Amalthea Cellars Winery och Yonah Mountain Vineyards. Samtliga har aktiva In-

stagramkonton, vilket var en förutsättning för att kunna bidra med analysmaterial. 

Wines & Spirit Education Trust beskriver motiv som gör att vinerier måste marknadsföra sig 

olika mycket.12 Exempelvis kan välkända vindistrikt som Champagne generera en efterfrågan 

enbart genom distriktsnamnet. Där finns kopplingen mellan tradition, rykte och kvalitet. Nam-

                                                           
10 Forbes et al. 2015, s. 7. 
11 Patrik Mehrens, ”Fettkriget – en topikanalys”, Retorisk kritik: teori och metod i retorisk analys, Otto Fischer, 

Patrik Mehrens & Jon Viklund (red.). Ödåkra: Retorikförlaget 2014, s. 69–70.   
12 Wines & Spirit Education Trust (WSET), Wines and spirits – Understanding Style and Quality, 2:a uppl. Lon-

don 2012, s. 46–49. 
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net leder till att de inte behöver marknadsföras lika hårt som ett mindre välkänt distrikt/varu-

märke.13 Därför gjordes en avgränsning till mindre kända vindistrikt, vilka inte enbart antas 

kunna leva på sitt namn. Vad som är ett mindre välkänt vindistrikt är ingen självklarhet eftersom 

det inte finns någon förteckning över hur välkända de är. Därför avgränsades uppsatsen till att 

inte använda vinerier från den gamla världen då det generellt finns högre kännedom om deras 

varumärke.14 Således kom enbart vinerier tillhörande nya världen att analyseras, baserat på att 

de antogs vara mindre välkända och därför vara i behov av aktiv marknadsföring.15 

För att kunna analysera text behövdes det även vara möjligt för mig att förstå språket. Det med-

förde ett krav på att texten var engelsk eller svensk. Då Sverige är ett land som ligger i den 

gamla världen kom enbart vinerier som skriver på engelska att analyseras. 

Valet att enbart studera hur ett begränsat antal vinerier använder sig av Instagram gjordes för 

att det var tvungen att låta en mindre del representera den samlade diskursen. Detta beskriver 

Mika Hietanen som ett pars pro toto, där det som är sant inom en liten grupp tas för sant även 

för helheten.16 Det antas finnas likheter i hur dessa vinerier bedriver sin marknadskommunikat-

ion och hur den totala marknaden gör det. Generaliseringen görs för att det inte är möjligt att 

analysera alla vinerier som finns i världen. 

  

                                                           
13 Ibid., 47–48. 
14 Ibid., 47–48. 
15 Thach 2009, s. 146–147. 
16 Mika Hietanen, ”Fallasianalys för retoriker”, Retorisk kritik: teori och metod i retorisk analys, Otto Fischer, 

Patrik Mehrens & Jon Viklund (red.). Ödåkra: Retorikförlaget 2014 s. 62. 
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2. Tidigare forskning 

Företagsekonomisk forskning har studerat organisationers sociala medieanvändning i deras 

marknadskommunikation. Företagsekonomiforskarna Ricardo Coelho, Denise Santos de Oli-

veira och Marcos Inácio Severo de Almeida påpekar att det visuella och skrivna innehållet i ett 

inlägg (av en organisation) direkt påverkar om inlägget gillas eller inte.17 Vidare påpekar De 

Vries et al. hur valet att gilla ett inlägg eller inte innebär ett aktivt ställningstagande att intera-

gera med den sändande organisationen.18 Interagerandet kan även synas för mottagarens kon-

takter genom att man kan se vad andra personer gillar för inlägg, exempelvis som det gör på 

Instagram.19 Således skapas Word of mouth-kommunikation då spridning uppstår av de inlägg 

personer gillar på Instagram.20 När många personer valt att gilla en organisations inlägg höjs 

även intressent för själva organisationen.21 Denna funktion har samband med förvärv av nya 

kunder.22 Således finns det motiv för sociala medier att optimera driften av sina sociala medier. 

Att retorik förekommer på Instagram är etablerat inom forskningen. Bland annat pekar kom-

munikationsforskaren Dan Schill på hur retoriska inslag i Instagraminlägg har persuasiv effekt 

på personer, och således är argumenterande.23 Mera så har Jordi de San Eugenio Vela et al. 

undersökt organisationers användning av visuell retorik i form av landskapsbilder på Instagram. 

Det framkom att användning av landskap influerar hur organisationer blir sedda. Organisationer 

påverkar bilden av sig genom valet av vad man publicerar24. Forskarna Uta Russman och Jakob 

Svensson har även identifierat retorisk nytta hos bilder som meningsskapande komplement till 

skriven kommunikation. Retorisk användning av bilder genererar bredare genomslag i relat-

ionsbyggande än enbart textbaserad kommunikation.25 Bildretorikforskning av Birgitte Mral 

och Henrik Olinder ger också fler exempel på bilders persuasiva förmåga. Enligt dem kan bilder 

förbättra kommunikation och göra argument tydligare. Det är dock nödvändigt att argument ska 

finnas genom påståstående, tes eller liknande så att det finns något att förstärka med hjälp av 

                                                           
17 Ricardo Limongi França Coelho et al., “Does Social Media Matter for Post Typology? Impact of Post Content 

on Facebook and Instagram Metrics”, Online Information Review, 2016:4, s. 468-469. 
18 De Vries et al. 2012, s. 89. 
19 Instagram, ” How do I set my photos and videos to private so that only approved followers can see them?”, 

2017a,  https://help.instagram.com/281388201973414?helpref=hc_fnav (2017-02-28). 
20 Michael Trusov et al., “Effects of Word-of-Mouth Versus Traditional Marketing: Findings from an Internet 

Social Networking Site”, Journal of Marketing, 2009:5, s. 98. 
21 De Vries et al. 2012, s. 89. 
22 Trusov et al. 2009, s. 98. 
23 Schill 2012, s. 18 ff. 
24 Vela et al., ”Visual landscape as a key element of place branding”, Journal of Place Management and Devel-

opment, 2017:1, s. 23 ff. 
25 Uta Russmann & Jakob Svensson, Institutionen för informatik och media, et al. 'Studying Organizations on 

Instagram', Information, 2016:4, s. 9. 

https://help.instagram.com/281388201973414?helpref=hc_fnav


6 
 

bilden. Exempelvis kan en bild användas som stöd till en tes genom att vara evidentia, varvid 

en tes accepteras.26  

Analys av branschers retorik genom topikanalys är något som tidigare gjorts. Bland annat har 

retorikprofessorn Jeff Rice studerat småbryggeribranschens topikanvändning. I artikeln analy-

serades branschtopiker i det marknadsföringsmässiga skriftspråket med fokus på hur topiker 

används för att bygga ethos. I skriftspråket identifierade man topiker, vilka var centrala kring 

hur allmänheten såg på aktörers varumärken. Topiker identifierades också i den marknadskom-

munikation som bryggerierna försökte bygga sitt ethos av.27 Rice ger därför stöd åt det som den 

här studien ämnar åstadkomma. Det är nämligen en vedertagen metod att finna och studera 

organisationers identitetsskapande och fälts värderingar genom topikförekomst och topikan-

vändning. Även om det finns skillnader i tillvägagångssätt och analysmaterial mellan Rice stu-

die och den här uppsatsen blir kärnan densamma, nämligen att identifiera marknadskommuni-

kationens topikanvändning. 

  

                                                           
26 Birgitte Mral & Henrik Olinder, Bildens retorik i journalistiken, Stockholm: Norstedts 2011, s. 37–42. 
27 Jeff Rice, 'Professional Purity: Revolutionary Writing in the Craft Beer Industry', Journal of Business and 

Technical Communication, 2016:2, s. 236–256. 
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3. Teoretisk referensram och metod 

3.1 Teoretisk referensram 

3.1.1 Topiker 

Topiker anses vara ett mångfacetterat begrepp inom retoriken. Olika benämningar på samma 

begrepp innefattar grekiskans topos (plural topoi)28, men här kommer den svenska benäm-

ningen ”topik” (plural topiker) att användas. Aristoteles omnämnde topiker som ämnen vilka 

man har möjlighet att forma syllogismer och enthymem (argument) genom.29 Detta likställer 

han senare med mentala platser dit man kan vända sig för att finna argument.30 Janne Lindqvist 

understryker dock hur begreppet beskrivits i sådan utsträckning av så många olika personer att 

det inte råder en enighet om vad de retoriska topikerna är för något.31 Därför blir det nödvändigt 

att beskriva hur denna uppsats förstår och använder begreppet topiker. 

Redan Aristoteles skiljde mellan två sorters topiker, de allmänna och de specifika/särskilda.32 

Allmänna topiker beskrivs som topiker vilka fungerar som lämpliga sökplatser till argument för 

alla typer av ämnen. Specifika topiker är å andra sidan topiker vilka enbart lämpar sig inom ett 

visst ämnesområde.33 Exempelvis menar Aristoteles att en topik som prisar Achilles för att han 

var en människa tillhör allmänna topiker (eftersom detta gäller för många andra). En specifik 

topik skulle istället vara att han dödade Hektor (eftersom det var unikt för honom).34 Ett annat 

exempel är att den specifika topiken ”bete” kan vara relevant i en diskurs om fiske, men inte 

när man talar om astronomi. Retorikforskaren Jonas Gabrielsen pekar ut att det inom verksam-

hetsfält finns specifika topiker som utgör fackkunskaper. Dessa är genrespecifika för fältet, 

vilket gör att de inte används på andra fält.35 Att ett vineri använder särskilda vinrelaterade 

topiker på Instagram får därför anses troligt.  

För att en topik skall vara en topik (och inte enbart ett tema) behövs en koppling till argumen-

tation, enligt Lindqvist. Till skillnad från temat (som exempelvis kan vara olika sätt att presen-

tera något) har topiker en poängen att förmedla, vilket den gör genom argumentation.36 Istället 

                                                           
28 Janne Lindqvist, Klassisk retorik för vår tid, 2:a uppl. Lund: Studentlitteratur 2016, s. 133–144. 
29 Aristoteles, Retoriken, övers. Johanna Akujärvi. Ödåkra: Retorikförlaget 2012, s. 74. 
30 Ibid., s. 75. 
31 Lindqvist 2016, s. 133–135. 
32 Ibid., 2016 s. 52–54. 
33 Aristoteles 2012, s. 74–75. 
34 Ibid., 164. 
35 Mehrens 2014, 73. 
36 Lindqvist 2016, s. 133–144. 
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för att se Pripps Blås TV-reklam (där en grupp människor badar och dricker öl) som enbart 

reklam, går det att se hur reklamen argumenterar för att Pripps, att umgås och ha trevligt på 

sommaren hör ihop. Genom likhetstopik argumenterar den för att Pripps dricker man på som-

maren och på sommaren dricker man Pripps. Dessa två begrepp likställs därmed genom topi-

kens argumentativa funktion. 

Mehrens beskriver hur topiker återspeglar kulturella fenomen, samhällsbetingade antaganden 

och värderingar. Därför går det genom att studera en kulturs topiker urskilja dess argumentat-

ionsnorm. En kognitiv topikförståelse leder fram till det som är gemensamt för kulturer i form 

av grundantaganden och värderingar. Genom topikanalys är det därför möjligt att kartlägga 

argumentskategorier en grupp eller kultur använder sig av i sin kommunikation.37 Det här be-

kräftas av Ruth Amossy som säger att genom studiet av topiker får man reda på publikens doxa, 

och kan således nå ut till den.38 Om man väljer att betrakta den sociala kontexten ”vinbran-

schen” som en egen kulturell grupp (vilket anses rimligt då de som befinner sig i branschen tros 

ha ett visst levnadsmönster) tros denna ha genrespecifika värderingar som präglar den. Att iden-

tifiera dessa topiker skulle innebära en kartläggning av branschens språkanvändning och vär-

deringar. Om man finner de topiker som används förstår man även hur vinerier väljer att argu-

mentera. 

När man studerar en kulturs topiker innebär det också en aktiv kategorisering av dem enligt 

retorikforskaren Maria Wolrath-Söderberg. När man kategoriserar urskiljer man det som är i 

förgrunden/fokus. Man beskär verkligheten för att få fram det specifika, vilket gör att något 

beskrivs mindre detaljerat än om hela kontexten framställts. Man använder kategorisering som 

metod för att plocka fram särskild argumentation och gör en klassificering av topikerna.39 Ge-

nom att kategorisera framstående fenomen, teman eller drag som förekommer identifierar man 

ett ämnes topiker då det är genom dessa det argumenteras. 

Valet av topiker man argumenterar genom kan leda till formande av ethos. Det går därför att 

definiera sig genom sin topikanvändning.40 Topiker är dock inte exklusivt för det talade/skrivna 

ordet, utan förekommer även i bildspråk. I en tidigare studie av doktorerna Damien Pfister och 

Carly Woods har fotografier analyserats, för att sedan kategoriseras efter om de argumenterar 

                                                           
37 Mehrens 2014, s. 71–74. 
38 Ruth Amossy, ”How to Do Things with Doxa: Toward an Analysis of Argumentation in Discourse”, Poetics 

Today, 2002:3, s. 465–487. 
39 Maria Wolrath-Söderberg, Topos som meningsskapare, Ödåkra: Retorikförlaget 2012, s. 154–157. 
40 Ibid., s. 176–177. 
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ur topiken ”naturlig” eller ”onaturlig”.41 Genom topiker i sitt bildspråk går det därför att profi-

lera sig mot sin publik. Detta torde därför inte vara något undantag för hur vinerier använder 

sig av topiker på Instagram. 

3.1.2 Bilders retorik 

Enligt litteraturforskaren Roland Barthes består en bild delvis av denotationer, vilket är en scens 

bokstavliga motiv, men även av konnotationer vilket innefattar de icke-bokstavliga tolkningar 

som görs när man ser bilden. Exempelvis de känslor som en bild förmedlar och de associationer 

man gör. Detta gör att en tolkning av bilder i hög grad påverkas av, exempelvis, betraktarens 

bakgrund, kunskap och egenskaper.42 Detta leder till att en bildtolkning är subjektiv.  

3.2 Metod 

3.2.1 Analysmetod av topiker 

Analysen görs i enighet med Gabrielsens beskrivning av kognitiv topikförståelse. En kognitiv 

topikförståelse identifierar en grupps förmåga att tänka i mentala platser (topiker). Fokuset lig-

ger på att kunna se gemensamma värderingar som finns hos en grupp.43 Eftersom uppsatsens 

fokus ligger i att hitta vinmarknadsföringskulturens värderingar och argument i sin marknads-

föringskommunikation anses kognitiv topikförståelse vara en rimlig utgångspunkt. 

Att kategorisera topiker under namn görs genom att identifiera det som är framträdande i topi-

kerna, för att därefter indela dem i kategorier. Sedan namnges topikkategorin till något jag anser 

vara representativt. Således beskärs analysobjektet och det argumentativa hos dem lyfts fram.44 

Genom att identifiera återkommande topiker, istället för att utgå från något på förhand givet, 

analyseras en specifik kulturs värderingar. 

För att avgöra vad i Instagraminläggen som är topiker behövs analyskriterier. Första kravet 

innefattar att inlägg måste argumentera för något,45 vilket beskrivits tidigare. Vidare behöver 

en topik återkomma fler än en gång i analysen. Detta kriterium ställs då det är snarlikt Amossys 

beskrivning av hur topiker är något som upprepat förekommer i en kultur.46 Det sista kriteriet 

                                                           
41Damien Pfister Smith & Carly Woods, “The Unnaturalistic Enthymeme: Figuration, Interpretation, and Cri-

tique After Digital Mediation”, Argumentation and Advocacy, 2016:4, s. 236 ff. 
42 Roland Barthes, ”Bilders retorik”, Tecken och tydning, övers. Kurt Aspelin, Stockholm: Norstedts 1976, s. 

119. 
43 Mehrens 2014, s. 73. 
44 Wolrath-Söderberg 2012, s. 154–157. 
45 Lindqvist 2016, s. 133–144. 
46 Amossy 2002, s. 481. 
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kommer från Wolrath-Söderbergs krav på att en topik ska kategoriseras efter det framträ-

dande.47 Något som exempelvis syns i bakgrunden kommer därför inte att anses vara kulturspe-

cifikt argumenterande och bortses från. 

Därför kommer kriterierna: återkommande, i förgrunden och argumenterande att ställas för att 

något ska bedömas vara en topik. Hur ett inlägg analyseras exemplifieras och illustreras genom 

Bild 1 nedan. Genom kartläggning av det i materialet som aktivt kommuniceras kommer topi-

kerna att fastställas. Därefter bedöms det vilken topik argumentationen hämtats från. 

 

Bild 1. Illustration av analysmetod. 

Analys av det insamlade materialet genomförs enligt topikkategoriseringen ovan. Det innebär 

att inläggens innehåll kategoriseras efter vad som är urskiljbart i förgrunden, varvid detaljer i 

bakgrunden ignoreras. Topikanalys utförs således baserat på bilden (dess denotationer och kon-

notationer), bildtext och hashtagsen. Då analysen är en tolkning utgår den från subjektivt per-

spektiv, vilket inte går att undgå.48 Det anses dock inte vara negativt då tolkningen görs likt den 

                                                           
47 Wolrath-Söderberg 2012, s. 154. 
48 Jon Viklund, ”Retorisk kritik – en introduktion”, Retorisk kritik: teori och metod i retorisk analys, Otto Fi-

scher, Patrik Mehrens & Jon Viklund (red.). Ödåkra: Retorikförlaget 2014 s. 21–22. 
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hade gjorts om det inte varit i forskningssyfte. Processen bygger på mötet mellan uttolkaren 

och objektet,49 vilket den även gör i vardaglig kontext. Således uppnås inte en rent objektiv 

betraktelse då det inte är möjligt, men inte heller nödvändigt. 

3.2.2 Bedömningsmetod av topikernas effektivitet  

För att göra en rimlig bedömning om vilka inlägg som är mest framgångsrika kommer funkt-

ionen av antalet gillningar per följare att jämföras mot varandra (se formeln nedan). Detta då 

de olika vinerierna har ett föränderligt och olikt antal följare. 

𝑓(𝑥) =
Antalet gillningar

Totalt antal följare
 

Bedömningen av vilket inlägg som anses vara bäst respektive sämst fokuserar enbart på pro-

centsatsernas storleksförhållande sinsemellan. Den högsta procentsatsen anses bäst och den 

lägsta sämst. Då urvalet består av 26 observationer blir förhållandet: X1 > X2 > … > X26. 

För att åtskilja de observationer som anses vara ”bra” respektive ”dåliga” används tredjedels-

percentiler (P33 och P66). Topikerna i grupperna X1-X9 (gruppen ”Bra”) och X18-X26 (Gruppen 

”Dåligt”) jämförs för att se om det finns ett mönster i topikförekomsten. Gruppen X10-X17 bort-

ses från i analysen. Topikmetoden prövas för att se om man genom den kan identifiera ett möns-

ter. 

3.2.3 Insamling av material 

Materialet som uppsatsen grundar sig på har samlats in från Instagram. Instagram är en gratis 

hemsida och applikation där man kan publicera inlägg bestående av en bild med tillhörande, 

egenkomponerad, text. Användarna kan även formge/designa bilderna med hjälp av filter som 

på förhand finns i applikationen. På Instagram kan användare välja att vara offentliga (så att 

alla kan se ens inlägg) eller privata (genom att välja vilka som får tillgång till ens inlägg).50 På 

Instagram finns även möjligheten att använda hashtags (vilka symboliseras av symbolen ”#”).51 

Dessa bidrar till att en användare kan skapa retorisk metakommunikation. Med hjälp av 

hashtags kan användare enligt forskaren Alice Daer skapa en funktion av: betoning, kritik, iden-

tifikation, referera till något annat genom allusion samt uppmuntra till aktion/uppslutning.52 

                                                           
49 Ibid., 2014, s. 22. 
50 Instagram, 2017a. 
51 Instagram, “How do I use hashtags?”, 2017b, https://help.instagram.com/351460621611097 (2017-05-15). 
52 Alice Daer, Rhetorical functions of Hashtag Forms Across Social Media Applications, Communication Design 

Quarterly Review, 2015:1, s. 12–16. 
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Genom användning av Instagram skapar vinerier inlägg där de aktivt väljer ett motiv med till-

hörande text och hashtags för att sedan presentera det för sina följare. 

Materialet har samlats in via tre olika vineriers Instagram-konton. Samtliga av dessa konton har 

varit icke-privata, vilken innebär att vem som helst kan se vad som postas på kontot.53 Detta 

innebär även att det är möjligt att se när en vän/kontakt på Instagram har gillat deras bild,54 

vilket var ett krav då det annars inte uppfyller studiens underordnade syfte genom intresset för 

word-of-mouth-spridning. Det anses inte möjligt att gå tillbaka i tiden för att välja ut bilder som 

redan var publicerade och därefter analysera dem. Detta eftersom Instagramkonton har kunnat 

få fler/färre följare under tiden, vilket kan ha medfört att det totala antalet följare skiftat vilket 

skulle påverka procentsatsen. Således ansågs det nödvändigt att samla in data under en obser-

vationsperiod. 

Materialet samlades in under perioden 2017-02-05 – 2017-03-04, vilket är fyra veckors tid. Då 

postfrekvensen av inlägg inte har relevans för uppsatsens syfte kom denna inte att uppmärk-

sammas. Det beslutades att från datumet bilden var postad skulle den vara publicerad till 

klockan 20:00 fyra veckor senare.55 På denna tid bedömdes det att merparten av dess följare 

(och andra genom word-of-mouth) hunnit se inlägget, vilket baseras på studier av Instagraman-

vändning i USA56 och Storbritannien57. Valet att mäta antalet följare och inläggets antal gill-

ningar vid en fast tidpunkt var för att gynna studiens replikerbarhet. 

3.3 Material 

3.3.1 Amalthea Cellars Winery (ACW) 

Amalthea Cellars Winey planterade sina första vinrankor år 197658 i delstaten New Jersey, 

USA59. De säger sig använda en blandning av franska och kaliforniska vinmakartekniker an-

passade efter årgång. På Amalthea Cellars odlas det flera olika sorters druvor (Cabernet Sau-

vignon, Merlot, Cabernet Franc, Chardonnay) och produceras både viner gjorda av en druva 

                                                           
53 Instagram, 2017a. 
54 Instagram, “Who can see when I've liked a photo, or when someone's liked my photo”, 2017, https://help.in-

stagram.com/281388201973414?helpref=hc_fnav (2017-02-28). 
55 Se bilaga 1. 
56 Statista, ”Frequency of Instagram use in the United States as of April 2016”, 2017, https://www.sta-

tista.com/statistics/308152/us-instagram-usage-frequency/ (2017-02-20). 
57 Statista, ”Instagram usage frequency of active users worldwide as of 3rd quarter 2016”, 2017 https://www.sta-

tista.com/statistics/308152/us-instagram-usage-frequency/ (2017-02-20). 
58 Amalthea Cellars, “A Brief History”, 2017, http://www.amaltheacellars.com/brief-history.html (2017-02-28). 
59 Amalthea Cellars, “Location”, 2017, http://www.amaltheacellars.com/directions.html (2017-02-28). 
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samt blandningar.60 De bedriver sitt Instagramkonton under namnet ”amaltheacellars” och hade 

i uppsatsens slutskede (2017-05-20) 593 följare.61 

3.3.2 Unionville Vineyards (UV) 

Unionville Vineyards började odla vin 1987, har över 300 tunnland mark till sitt förfogande62 

och består av fem olika vingårdar. De odlas en mängd olika druvor här. Bland annat har 2008 

års vintage Pheasant Hill Chardonnay producerats här, vilken tog hem priset ”Best in class” på 

2010 års Wine and Spirits Competition.63 Unionville Vineyards går på Instagram under namnet 

”unionvillevineyards”. Vid uppsatsens slut (2017-05-20) hade de 1226 följare.64 

3.3.3 Yonah Mountain Vineyards (YMV) 

Yonah Mountain Vineyards ligger i Georgia och disponerar över 200 tunnland mark. De odlar 

druvorna Sauvignon Blanc, Chardonnay, Petit Manseng, Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet 

Franc, Malbec, and Petit Verdot.65 På Instagram heter deras konto ”younahmountainvineyards” 

och har, vid uppsatsens slutfas, (2017-05-20) 1928 följare.66  

3.3.4 Samanställda observationer 

Observation Antal gillningar Totalt antal följare % 

ACW1 86 547 15,72% 

ACW2 50 553 9,04% 

ACW3 66 561 11,76% 

ACW4 69 560 12,32% 

ACW5 54 564 9,57% 

UV1 86 1113 7,73% 

UV2 55 1118 4,92% 

UV3 42 1118 3,76% 

                                                           
60 Amalthea Cellars, “Our Philosophy – ‘Wine As Art’”, 2017, http://www.amaltheacellars.com/our-philoso-

phy.html (2017-02-28). 
61 Amalthea Cellars, ”amaltheacellars”, 2017, https://www.instagram.com/amaltheacellars/ (2017-02-20). 
62 Unionville Vinyards, “History of the Vineyard”, 2017, https://unionvillevineyards.com/pages/history (2017-

02-28). 
63 Unionville Vinyards, “Our Estate Vinyards”, 2017, https://unionvillevineyards.com/pages/our-estate-vineyards 

(2017-02-28). 
64 Unionville Vinyards, ”unionvillevinyards”, 2017, https://www.instagram.com/unionvillevineyards/ (2017-02-

20). 
65 Younah Mountain Vineyards, “About Us”, 2017, http://www.yonahmountainvineyards.com/service/about/ 

(2017-02-28). 
66 Younah Mountain Vinyards, ”younamountainvinyards”, 2017, https://www.instagram.com/yonahmoun-

tainvineyards/ (2017-02-17). 
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UV4 90 1122 8,02% 

UV5 68 1129 6,02% 

UV6 80 1133 7,06% 

UV7 22 1133 1,94% 

UV8 60 1132 5,30% 

UV9 54 1135 4,76% 

UV10 52 1140 4,56% 

UV11 66 1147 5,75% 

UV12 88 1147 7,67% 

YMV1 118 1762 6,70% 

YMV2 208 1765 11,78% 

YMV3 134 1769 7,57% 

YMV4 154 1771 8,70% 

YMV5 134 1783 7,52% 

YMV6 61 1785 3,42% 

YMV7 108 1789 6,04% 

YMV8 224 1801 12,44% 

YMV9 146 1818 8,03% 

 Tabell 1. Sammanfattning av datainsamlingen.67 

3.4 Metodreflektion 

Motiveringen till varför antalet gillningar skall avgöra hur framgångsrik ett inlägg varit kommer 

från ur två olika tankesätt. För det första har det en koppling till marknadsföringssyftet då om 

inlägg gillas av många följare sprids det genom word-of-mouth-marknadsföring. För det andra 

blir föreställning om vad som är ett bra inlägg frånskilt det personliga tyckandet, vilket anses 

fördelaktigt. Således skapas en möjlighet att kunna göra en mera objektiv bedömning.68 Ana-

lysen distanseras från personliga åsikter genom att på denna grund avgöra vilka inlägg som 

varit mest framgångsrika ur ett marknadsföringsmässigt perspektiv. 

Ingen hänsyn tas till publiceringstid då Instagram ej tillkännager tiden för inläggen. Vineriernas 

följare borde ha sett inläggen efter 4 veckor, vilket gör att publiceringstiden inte torde påverka 

antalet gillningar. Inte heller valet av att samla in material under senvintern kommer att adres-

seras. Då uppsatsen utförs över en viss tidsperiod föll det sig så att materialet publiceras under 

                                                           
67 Se Bilaga 1. 
68 Viklund 2014 s. 16. 
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februari månad. De topiker som förekommer torde i stort vara densamma då de är del av fältets 

doxa. Jag har dock strävat efter en transparens och replikerbarhet av uppsatsen för att studien 

skall kunna upprepas av utomstående ifall resultatet skulle ifrågasätts. 

Att samtliga vinerier som materialet hämtats av kommer från USA kan ha påverkat resultatet. 

Det var dock nödvändigt att ha tre vinerier som kommunicerar på engelska för att kunna förstå 

innehållet i inläggen. Vinerier tros dock vara en generisk grupp, vilka torde argumentera från 

samma topiker, och deras nationstillhörighet borde inte påverka resultatet. 

I och med att antalet observationer inte bestämdes till ett fast antal utan samlades in under en 

tidsperiod fanns en risk att urvalet inte skulle vara tillräckligt för att ge en representativ bild av 

fältet. Efterhand har det framkommit att det blev 26 observationer,69 vilket är nästan en per 

dygn (0,93…). Det anses vara tillräckligt för att kunna dra slutsatser om vineriers retorik. 

De kriterier som används för att bedöma om något var en topik eller inte anses lämpliga. Då 

samtliga är hämtade från adekvat litteratur och forskning anpassade efter situationens kontext 

anses de vara befogade. 

Eftersom en topik kan användas för att argumentera både för och emot kan en mätning av topi-

kers effektivitet vara dubbeltydig. Det kan tänkas att en topik som argumenterar för är mer 

effektiv än om topiken skulle argumentera mot. I denna undersökning används topikerna i regel 

i argumentationer för något, vilket gör att denna dubbeltydighet inte är aktuell.  

  

                                                           
69 Se bilaga 1. 
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4. Topikanalys och resultatredovisning 

Resultatet av analysen presenteras nedan. Inledningsvis kommer Amalthea Cellars inlägg att 

analyseras följt av Unionville Vinyards och Yonah Mountain Vinyards (dessa går under förkort-

ningarna AWC, UV och YMV). Inledningsvis beskrivs först det aktuella inlägget (först bild, 

därefter bildtext och sist hashtags) för att därefter peka ut vilka topiker som förekommer. Första 

gången en topik presenteras beskrivs denna, vad den argumenterar för, varför och hur. Nästa 

gång samma topik förekommer adresseras förekomsten enbart. Detta eftersom topiken anses 

argumentera för samma sak som tidigare (även om kontexten kan skilja sig) och det därför vore 

onödigt med upprepning.  

ACW1 (se bilaga 2 observation 1) 

På bilden ser man en utav vineriets byggnader samtidigt som snön ligger på marken. Ingen 

bildtext förekommer. De hashtags som inlägget använder är #snowdays, #phillyfood och #phil-

lyfoodie. 

Den första topiken som identifieras är faciliteten. Faciliteten används genom att vineriet låter 

den, som enbart är en del av sin verksamhet, få representera hela verksamheten Det gör att 

faciliteten argumenterar för vineriets identitet. Faciliteten fungerar således likt en definit-

ionstopik vilken bygger och definierar en identitet.70 

Årstiden är en definitionstopik i den mening att den visar upp tillfälliga egenskaper av vingår-

den.71 En årstids karaktär, långvarighet och temperaturskillnader påverkar nämligen hur ett vin 

utformar smaker.72 Vineriet argumenterar därför för sin identitet.  

Den geografiska topiken argumenterar för sambandet mellan vinet och Philadelphia. Det argu-

menterar för vinet då det är från en viss plats.73 Man knyter Philadelphias jordmåns egenskaper 

till vineriet och vinet genom att visa på var druvan odlats, vilket argumenterar för vinet.  

Inlägget argumenterar även genom en likhetstopik, vilket innebär att man skapar en analogi 

mellan två olika ting och likställer dem.74 Genom anspelningar på mat i inlägget likställs gast-

ronomi (mat) och vin. De argumenterar således för att vin och mat hör ihop. 

                                                           
70 Lindqvist 2016, s. 192–193. 
71 Ibid., s. 193. 
72 WSET 2012, s. 10–16. 
73 Lindqvist 2016, s. 202–203. 
74 Ibid., s. 196. 
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ACW2 (se bilaga 2 observation 2) 

Här syns en dunkel bild av vineriets lokaler. En man står vid ett bord med flera vinflaskor och 

häller upp vin åt en grupp människor. Bildtexten nämner ”Valentines Wine Trail”. I hashtagsen 

återfinns #phillyfood och #valentinesday. 

Genom topiken vinprovning argumenterar vineriet via likställande av vinprovning och kunskap. 

På vinprovning får man kunskap och har en trevlig stund, vilka likställs med vin. 

Vidare argumenterar vineriet genom likhetstopiken högtider att högtider och vin hör ihop. Alla 

hjärtans-dag (som är en högtid) går att fira med vinprovning, varvid man likställer högtider med 

att man dricker vin.75 

Gastronomi förekommer även i hashtagsen (#phillyfood). 

ACW3 (se bilaga 2 observation 3) 

Bilden är en typiskt vårig bild på plantor som spirar i, vad som antas vara, vingården. Bildtexten 

är ”Spring is coming”. De hashtags som finns är #phillyfood och #gardenstate (vilket är ett 

smeknamn för New Jersey76). 

Att argumentera genom Vingården gör att man argumenterar genom en ethosbyggande frone-

sistopik. Genom att uppvisa fronesis visar man även på kunskap, vilket stärker ens ethos.77 Då 

vingården visas låter man betraktaren se en välmående vingård, och detta argumenterar att vi-

neriet är kunnigt och kan sköta sin vingård. 

”Spring is coming” är en allusion till citatet ”Winter is coming”, vilket kommer från filmserien 

Game of Thrones.78. Genom referensen argumenterar vineriet genom likhetstopiken film. Ge-

nom att likställa film och vin argumenteras det för att när man ser på film så passar det att dricka 

vin. Vin blir därför likställt med film. 

Även Gastronomi (hashtagen #phillyfood), Årstid (bildtexten och de spirande plantorna), och 

Geografi (hashtagsen #gardenstate och #phillyfood) förekommer. 

ACW4 (se bilaga 2 observation 4) 

                                                           
75 Ibid., s. 196. 
76 50 States, “State Nickname List”, 2017, http://www.50states.com/nickname.htm (2017-04-28) 
77 Lindqvist 2016, s. 179. 
78 IMDB, “‘Game of Thrones’ – Winter is Coming”, 2017, http://www.imdb.com/title/tt1480055/quotes (2017-

05-15) 
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Här syns fyra kvinnor med olika sorters vin framför sig, vilket avslöjar att de håller på med en 

vinprovning. I texten står begreppet ”flight”, vilket bekräftar vinprovningen. I hashtagsen före-

kommer #Bordeaux, #Philadelphia och #gardenstate. 

Inlägget argumenterar genom en likhetstopik att vin är någonting man dricker i socialt sam-

manhang. Likhetstopiken likställer vin och det sociala i argumentationen. Det innebär att vin 

dricks i socialt sammanhang, och i ett socialt sammanhang dricker man vin. 

Genom att vinet är ett Bordeaux-vin argumenteras för vinets egenskaper genom topiken. Defi-

nitionstopiken definierar vinet och dess egenskaper.79 Egenskaper binds till vinet genom defi-

nitionen och låter därmed egenskaperna argumentera åt det. 

Inlägget argumenterar dessutom genom topikerna vinprovning (vinstället på bilden och begrep-

pet ”flight”) och geografi (#philadelphia och #gardenstate). 

ACW5 (se bilaga 2 observation 5) 

På den illustrerade bilden syns en hybrid av flygfisk och flygplan. I texten står ”Somethings 

brewing” och hashtags är #brewery, #beer #flyingfish, #phillyfood, #gardenstate, #phillyfoodie 

samt #philly. 

Inlägget argumenterar genom geografi (hashtagsen #phillyfood, #gardenstate, #phillyfoodie 

och #philly) samt gastronomi (hashtagsen #phillyfood och #phillyfoodie).  

UV1 (se bilaga 2 observation 6) 

I bilden ser man en byggnad med vineriets namn och till vänster syns även två gäss. I bildtexten 

nämns gässen som ”nesting couple”, vilket avslöjar att de häckar på vinerier. I hashtagsen står 

#geese och #nature ut. 

Inlägget argumenterar genom definitionstopiken ägorna. Jordmån, omgivande natur och djurliv 

är avgörande för hur viner utformar sina smaker.80 Genom att visa upp ägorna argumenterar 

vineriet för och definieras vinets egenskaper.  

Inlägget argumenterar även genom topiken facilitet (genom avbildningen av byggnaden). 

UV2 (se bilaga 2 observation7) 

                                                           
79 Lindqvist 2016, s. 190–192. 
80 WSET, 2012 s. 10–16. 
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I bildens förgrund syns fem vinflaskor på en bardisk vid vilken det sitter människor. Framför 

disken finns en person som ser ut att hålla en föreläsning/vinprovning. Bildtexten omnämner 

”Tasting club” och vineriet använder hashtagsen #njwine #tasting och #beaujolais. 

Inlägget argumenterar genom topikerna Vinprovning (Genom föreläsaren, personerna med vin-

glas framför sig, ”Tasting club” och #tasting), socialt sammanhang (genom klubben/före-

ningen), egenskaper (#beaujolais avslöjar karaktäristika) och geografi (#njwine). 

UV3 (se bilaga 2 observation 8) 

Inlägget fokuserar på en säckkärra med lådor på, vilka innehåller vinflaskor. I bakgrunden syns 

vinfat och fler lådor, vilket avslöjar att vi befinner oss på ett lager. I bildtexten står ”Stocking 

up on essentials”, vilket avser vinflaskorna. Hashtags som används är bland annat #stockingup 

och #winteressentials. 

Då vineriet använder topiken produktion argumenteras det genom en fronesistopik. Frone-

sistopiken argumenterar för god kunskap och stärker ethos.81 Vineriet uppvisar äkta ekfat och 

sitt lager, dvs delar av produktionen. Genom att visa upp dessa (och därigenom visa upp sin 

kunskap) argumenterar för att de är goda vinmakare. 

UV4 (se bilaga 2 observation 9) 

På bilden ser man vingården täckt av snö med solen som skiner över den. I bildexten omnämns 

”Vinyard”. Hashtags är bland annat #winter, #njwine #newjersey och #chardonnay. 

Inlägget argumenterar genom vingården (som syns i bilden), årstid (bilden och #winter), geo-

grafi (genom hashtagsen #njwine och #newjersey) och egenskaper (via hashtagen #chardonnay 

som avslöjar vins karaktäristiska). 

UV5 (se bilaga 2 observation 10) 

Avporträtterat på bilden är en byggnad vilken det står ”Unionville Vinyards” på. Här kombin-

eras bildtext med en hashtag och lyder: ”From Ringoes with #love”. Övriga hashtags som fö-

rekommer är bland annat #njwine och #jamesbond. 

                                                           
81 Lindqvist 2016, s. 179–180. 
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Topikerna facilitet (genom byggnaden), film (genom anspelningen på James Bond-filmen From 

Russia with Love82)  och geografi (genom orten Ringoes) används. 

UV6 (se bilaga 2 observation 11) 

I bilden syns ett nygift par, vilka skålar med vin. Bildtexten omnämner bland annat ”winter 

weddings”, ”winter blues” och ”true love knows no season”. Bland de hashtags som förekom-

mer finns #winter, #winterfashion, #winterwedding, #weddingwine, #bride, #groom, #njwed-

ding, #njweddingvenue, #njbride och #rusticwedding.  

Då paret är nygifta har de bildad familj. Familj är en likhetstopik som argumenterar att likställa 

familj och vin. De argumenterar för att vin är någonting som man dricker med familjen. Topiken 

förekommer i bilden, bildtexten (genom ”Winter weddings), och hashtagsen: #weddingwine, 

#bride, #groom, #njwedding, #njweddingvenue, #njbride och #rusticwedding. 

Bröllop är något romantiskt, vilket är ytterligare en likhetstopik. Vid en romantisk tillställning 

argumenteras det för att vin passar in. Därför påvisas vinet i samma kontext som det romantiska 

bröllopet och likställer dessa. Vid ett romantiskt tillfälle dricker man alltså vin. 

Vidare så argumenteras det genom topikerna högtid (bröllop), årstid (genom ”winter wed-

dings”, ”winter blues, ”true love knows no season, #winter, #winterfashion, #winterwedding 

och #weddingwine) samt geografi (via #njwedding, #njweddingvenue och #njbride). 

UV7 (se bilaga 2 observation 12) 

På bilden syns en kvinna som målar. Bildtexten förklarar att hon är en konstnär som varje vecka 

utför sitt konstnärskap på vineriet. I hashtagsen förekommer #njwine och #painting. 

Inlägget argumenterar att konst och vin är samma genom likhetstopik. Kvinnan som målar är 

en konstnär som utför sin praktik i vineriet. Genom henne argumenteras det för hur konst och 

vin hör ihop, och likställs.  

Geografi förekommer också (genom #njwine). 

UV8 (se bilaga 2 observation 13) 

                                                           
82 IMDB, “‘From Russia with Love (1963)”, 2017, http://www.imdb.com/title/tt0057076/ (2017-05-15). 
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Inlägget avbildar det landskap där vineriet ligger. Bildtexten förtydligar detta genom att säga 

”Room with a #view” och ”looking down at the #winery”, vilket även implicerar att man kan 

besöka vineriet på semester och hyra rum. En hashtag som förekommer är #njwine. 

Bildtexten avslöjar möjligheten att åka på semester till vineriet. Semester är därför en lik-

hetstopik som vineriet argumenterar genom. Möjligheten att åka på semester likställer vin och 

semester. Det innebär att på en semester ingår vin, inte bara genom att man reser till ett vineri 

utan även via konsumtion. 

Topikerna ägorna (genom utsikten och ”looking down at the #winery”), film (via Room with a 

view83) och geografi (via #njwine) argumenteras det också genom. 

UV9 (se bilaga 2 observation 14) 

I inläggets bild syns en dimtäckt vingård. Bildtexten förklarar att det snart kommer börja växa 

genom orden ”We are warming up now”. Exempel på hashtags är #njwine och #spring. 

Inlägget argumenterar genom topikerna vingård (genom bildmotivet), årstid (vilket impliceras 

genom bildtexten och #spring) och geografi (#njwine). 

UV10 (se bilaga 2 observation 15) 

I bildfokus finns en vintunna och en gosedjursapa, vilka befinner sig på vineriets lager. Vineriet 

beskriver i bildtexten att apan är kvarglömd och blivit döpt till Congo. De kommer inte lämna 

tillbaka den då de bestämt sig för att behålla den. Några hashtags är #monkey och #njwine. 

Vineriet argumenterar genom topiken humor för att skapa en bild av sig själva som jordnära. 

Genom användning av humor argumenterar de för att de inte är en stel organisation utan väcker 

känslor av glädje. Detta gör man genom en eunoria-topik, vilken syftar till att väcka känslor 

för att argumentera om sin egna identitet.84 Således blir humor en topik som vineriet använder 

i sitt argument om sitt ethos. 

I inlägget argumenteras det även genom topikerna produktion (genom produktionsanläggning 

och vintunnan), familj (antydan att en barnfamilj varit på besök och glömt apan) samt geografi 

(via #njwine). 

                                                           
83 IMDB, “‘A Room with a View (1985)”, 2017, http://www.imdb.com/title/tt0091867/ (2017-05-15). 
84 Lindqvist 2016, s. 180. 
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UV11 (se bilaga 2 observation 16) 

På bilden syns fyra män som provar vin i vineriets lokaler. Bildtexten avslöjar att de är i slut-

skedet av att ha producerat ett vin (”Cool Foxy Lady”) genom begreppen ”bottling day” och 

”freshly bottled”.  Man beskriver vinet genom druvan (Riesling) och via dess aromer/smaker 

(persika, granny smith-äpplen och honung). Bland hashtagsen återfinns #yummy, #njwine, 

#njwinery, #grapes, #riesling, #vidalblanc och #drinklocal. 

Genom sin produkt ”Cool Foxy Lady” argumenterar vineriet genom en likhetstopik. Produkten 

är att likställa med vin, och vineriet i sig. Produkten ”Cool Foxy Lady” blir därför inte bara vin, 

utan det argumenteras för att ett vin är samma sak som ”Cool Foxy Lady”. 

Dessutom argumenterar inlägget genom topikerna vinprovning (genom hur bildtexten beskriver 

att de provar vinet för att kontrollera kvalitén), produktion (genom ”bottling day”), egenskaper 

(då man beskriver smakerna som persika, granny smith-äpplen samt honung och hashtagsen 

#riesling, #vidalblanc) och geografi (#njwine och #njwinery). 

UV12 (se bilaga 2 observation 17) 

Inlägget visar en bild på en hylla med diverse attiraljer. Bland annat blockbokstäver som bildar 

ordet ”hello” och en tavla där det står ”love”. Bildtexten avslöjar att det är brölloppssviten som 

syns genom texten: ”A little teaser sneak peek of our newly renovated #bridal #suite”. #njbride, 

#njweddingvenue, #jerseywedding används som hashtags. 

Inlägget argumenterar genom topikerna högtid (då bröllop är en högtid), romantik (då bröllop 

är romantiskt), familj (eftersom en familj bildas vid ett bröllop) och geografi (genom hashtagsen 

#njbride, #njweddingvenue och #jerseywedding). 

YMV1 (se bilaga 2 observation 18) 

I bildens förgrund syns tre vinflaskor gjorda av Merlotdruvor. I bildtexten beskrivs det nypro-

ducerade Merlotvinet som skall invigas. Det talas även om ett nytt Piont Noir-vin. Man avser 

dessutom att ha en filmvisning senare i veckan där de skall visa Pretty Woman. Bland de 

hashtags som förekommer finns #northgeorgia, #valentinesday, #merlot, #pinot, #winerelease, 

#dinnerandmovie, #exploregeorgia och #prettywoman. 
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Inlägget argumenterar genom att vineriet likställer sitt varumärke med vin. Vinflaskorna har en 

etikett där varumärket tydligt exponeras. Genom definitionstopiken varumärke likställs varu-

märket med vin. Alltså argumenterar man för att Yonah Mountain Vinyards (och dess varu-

märke) är likställt med vin. 

I övrigt argumenterar inlägget genom topikerna produkt (genom exponeringen av Merlot-vinet 

i bilden, samt bildtextbeskrivningen), egenskaper (via omnämnandet av Merlot och Pinot Noir 

i bildtexten plus hashtagsen #merlot samt #pinot), film (genom bildtextens inbjudan till att se 

filmen Pretty Woman85 samt hashtagsen #dinnerandmovie och #prettywoman), geografi 

(hashtagsen #exploregeorgia och #northgeorgia), högtid (genom #valentinesday) samt gastro-

nomi (via #dinnerandmovie). 

YMV2 (se bilaga 2 observation 19) 

Det centrala i bilden är den skylt som välkomnar till vineriet och avbildar Yonah Mountain 

Vinyards logotyp. Man ser även en del utav vineriets byggnader i bakgrunden, och att det är 

sommar. Bildtexten talar även om sommaren och uppmanar till att besöka vineriet. Den talar 

även om hur inget slår en klarblå himlar, förutom vin. Vineriet använder hashtags som #ex-

ploregeorgia, #georgiawinecountry, #northgeorgia och #comevisit. 

Vineriet argumenterar genom topiken jämförelse då de jämför att ett glas vin är bättre än klarblå 

himmel. Genom gradskillnad argumenterar man för att något är bättre än det andra.86  

Man argumenterar även genom topikerna varumärke (logotypen), geografi (hashtagsen #ex-

ploregeoriga, #georgiawinecountry, #northgeorgia), semester (uppmaningen ”give us a visit” 

och #comevisit) och facilitet (byggnaden i bakgrunden). 

YMV3 (se bilaga 2 observation 20) 

Blommor, mousserande vin och hjärtformad choklad syns i bilden. Var för sig är de symboler 

för kärlek, men tillsammans blir det ännu mer uppenbart. Bildtexten spär på detta genom ”Va-

lentines week”, ”Rose”, ”chocolate” och ”Mumm Napa Brut Rosé”. Hashtags som förekommer 

är #northgeorgia, #chocolate, #roses, #bubbly och #valentinesday.  

                                                           
85 IMDB, “‘Pretty Woman (1990)”, 2017, http://www.imdb.com/title/tt0100405/?ref_=fn_al_tt_1 (2017-05-15). 
86 Lindqvist 2016, s. 197–198. 
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Inlägget argumenterar genom topikerna romantik (blommor, mousserande vin och choklad), 

geografi (genom #northgeorgia) och högtid (texten ”Valentines week” och #valentinesday).  

YMV4 (se bilaga 2 observation 21) 

På bilden syns flera vinglas, ett dukat bord och tilltugg. Man beskriver i bildtexten att man haft 

vinprovning genom ”First Reserve Tasting of 2017”, vilket verkar vara ett återkommande event. 

Hashtags som #reserve, #tasting, #food, #pairing, #northgeorgia, #georgiawine, och #ex-

ploregeorgia förekommer. 

Argumentationen sker genom hashtagsen vinprovning (glasen och #tasting), gastronomi (#food 

och tilltuggen) samt geografi (#northgeorgia, #georgiawine, och #exploregeorgia). 

YMV5 (se bilaga 2 observation 22) 

I bildmotivet syns vintunnor och maskiner i vineriets lokaler. Texten till bilden är ”Cellar full 

of 2015 Malbec”, vilket avslöjar vad tunnorna innehåller. Dessutom används hashtags som #wi-

nebarrels, #patientlywaiting, #winecellar, #malbec, #northgeorgia och #georgiawine. 

Inläggets argumentation sker genom topikerna produktion (genom vintunnorna, maskinerna 

och hashtagsen #winebarrels), geografi (#northgeorgia och #georgiawine) och egenskaper 

(”Malbec” och #malbec). 

YMV6 (se bilaga 2 observation 23) 

Inläggets bild är tecknad och visar något som liknar en filmaffisch där druvor, vinglas, en 

kvinna i en boa och texten ”Moulin Rouge” syns. Bildtexten välkomnar till filmvisning av fil-

men Moulin Rouge.87 Det framgår att vin, läsk och godis finns till försäljning. Hashtagsen #mo-

vienights, #dinnrandmovie, #moulinrouge, #northgeorgia och #exploregeorgia används. 

Topikerna som det argumenteras genom är film (filmvisning av Moulin Rouge, #movienights, 

#dinnerandmovie och #moulinrouge), geografi (#northgeorgia och #exploregeorgia) och gast-

ronomi (textens beskrivning av möjlighet till matköp samt #dinnerandmovie). 

YMV7 (se bilaga 2 observation 24) 

                                                           
87 IMDB, “‘Moulin Rouge! (2001)”, 2017, http://www.imdb.com/title/tt0203009/ (2017-05-15). 

http://www.imdb.com/title/tt0203009/
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I inläggets bild syns vinflaskor som befinner sig i en vinkällare. Texten förklarar att det skall 

hållas en vinprovning genom ”Reserve Tasting”. Hashtags som förkommer är #reserve, #gene-

sis, #verticaltasting, #northgeorgia och #exploregeorgia. 

Inlägget argumenterar genom varumärke (varumärket på flaskorna), geografi (#northgeorgia 

och #exploregeorgia), vinprovning, (”Reserve Tasting” och #verticaltasting), egenskaper (”Re-

serve” och #reserve) och produkt (genom att visa upp och namnge vinet Genesis). 

YMV8 (se bilaga 2 observation 25) 

Bilden är en flygbild där man ser ett landskap av träd, vinrankor och kullar. Ett varmt intryck 

ges då den är tagen på sommaren. Bildtexten avslöjar att det är vineriets vingård och ägor som 

avbildats genom ”What a beautiful place to call home!”. Bland annat så används hashtagsen 

#northgeorgia, #exploregeorgia, #wandernorthgeorgia och #mountainlove.  

De topiker inlägget argumenterar med är vingård (genom bildens motiv), ägor (via bildens 

motiv och bildtexten ”What a beautiful place to call home!”) och geografi (genom #northgeor-

gia, #exploregeorgia och #wandernorthgeorgia). 

YMV9 (se bilaga 2 observation 26) 

Bilden som vineriet publicerat visar ett nygift par ståendes bland vinrankor. Paret ser lyckligt 

ut och verkar vara förälskade, vilket förstärks av den värme solen genererar.  Bildtexten skriver 

att det antagligen inte finns något mer magiskt än ett vingårdsbröllop och förklarar även att de 

erbjuder detta. Bland annat finns hashtagsen #georgiaweddings, #georgiabride, #southernwed-

dings #tyingtheknot, #vineyardwedding och #northgeorgia.  

Inlägget argumenterar genom topikerna familj (genom bruden och brudgum på bilden samt 

hashtagsen #georgiaweddings, #georgiabride, #southernweddings #tyingtheknot, och #viney-

ardwedding), högtid (ett bröllop är en högtid), vingård (genom bildens motiv samt omnämnan-

det av ”vinyard” i texten) och geografi (via #georgiaweddings, #georgiabride, #southernwed-

dings och #northgeorgia). 
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5. Resultat av topikanalysen 

Uppsatsen identifierade inledningsvis 20 olika topiker spritt över 26 Instagraminlägg. Av dessa 

var 11 likhetstopiker (familj, film, gastronomi, högtid, konst, produkt, romantik, semester, so-

cialt sammanhang, varumärke och vinprovning), 5 definitionstopiker (egenskap, facilitet, geo-

grafi, årstid och ägorna), 3 karaktärstopiker (humor, produktion och vingård) och 1 jämförel-

setopik (jämförelse).88 Den totala topikförekomsten presenteras nedan i tabell 2. I resultatet 

förekom humor, jämförelse och konst enbart en gång. Dessa uppfyllde inte de förutbestämda 

krav för att anses vara en topik, varvid de ströks. Även om de 17 kvarvarande topikerna skulle 

gå att gruppera in under grupperna ”likhetstopik”, ”definitionstopik” och ”karaktärstopik” anses 

de istället vara genrespecifika topiker. Detta då de ansågs vara topiker speciellt knutna till just 

vinmarknadsföring eftersom de argumenterar genom vad vin är och vineriets karaktär. 

In-

lägg 

Topiker 

ACW1 Facilitet, Gastronomi, Geografi, Årstid 

ACW2 Geografi, Högtid, Vinprovning 

ACW3 Gastronomi, Geografi, Vingården, Årstid 

ACW4 Egenskap, Film, Geografi, Socialt sammanhang, Vinprovning 

ACW5 Gastronomi, Geografi,  

UV1 Facilitet, Ägor 

UV2 Egenskaper, Geografi, Socialt sammanhang, Vinprovning 

UV3 Produktion 

UV4 Egenskaper, Geografi, Vingården, Årstid 

UV5 Facilitet, Film, Geografi 

UV6 Familj, Geografi, Högtid, Romantik, Årstid 

UV7 Geografi 

UV8 Film, Geografi, Semester, Ägorna 

UV9 Geografi, Vingård, Årstid 

UV10 Familj, Geografi, Produktion 

UV11 Egenskaper, Geografi, Produkt, Produktion, Vinprovning 

UV12 Familj, Geografi, Högtid, Romantik 

YMV1 Egenskaper, Film, Gastronomi, Geografi, Högtid, Produkt, Varumärke 

                                                           
88 Se bilaga 3. 
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YMV2 Facilitet, Geografi, Semester 

YMV3 Geografi, Högtid, Romantik 

YMV4 Gastronomi, Geografi, Vinprovning 

YMV5 Egenskaper, Geografi, Produktion 

YMV6 Film, Gastronomi, Geografi 

YMV7 Geografi, Produkt, Varumärke, Vinprovning, Egenskaper 

YMV8 Geografi, Vingård, Ägorna 

YMV9 Familj, Geografi, Vingård 

Tabell 2. Sammanställning av topikförekomst. 

I och med de 17 topiker som identifierats har även värderingar som finns inom vinmarknadsfö-

ringsbranschen identifierats. Genom dessa vineriers topiker avspeglas de värderingar som vi-

nerierna valt att kommunicera genom. 

Den vanligaste topiken som vinerier använder att kommunicera är geografi vilken förekom i 24 

stycken inlägg. Egenskaper var näst populärast med 7 förekomster. Därefter förekom högtid, 

vinprovning, och gastronomi i 6 stycken inlägg. Vingården och årstid förekom i 5 inlägg var-

dera. Facilitet och produktion förekom i 4 inlägg. Familj, film, produkt, romantik, och ägorna 

återfinns i 3 inlägg var. Slutligen förekom semester, socialt sammanhang och varumärke 2 

gånger vardera.  

Bland de värderingar som avspeglas i resultatet finns vineriers val att koppla ihop vineriet och 

vin med andra aktiviteter. De vanligast förekommande likhetstopikerna var högtid och gastro-

nomi. Vinerier värderar att definiera sig själva och sitt vin, där geografisk härkomst och egen-

skaper var de topiker som användes mest för att göra detta (någon form av definitionstopik 

förekom i alla inlägg utom UV189). Även ethos var av vikt, och då värderades produktionen 

och vingården som det mest lämpliga att använda sig utav. 

Ur materialet har en bild av rådande doxa i branschen identifierats, och således vilka värde-

ringar som råder på fältet. I huvudsak återspeglar topiker som geografi, vingården, vinprovning 

och årstid det här materialets värderingar bäst då dessa förekommer med högst frekvens. Om 

materialet är representativt för vinmarknadsföringsfältet kan man anta att dessa har störst in-

verkan på publiken. 

                                                           
89 Se bilaga 3. 
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Vinerierna har även genom sin topikanvändning valt att argumentera för sina ethos olika, vilket 

innebär att de även avspeglar olika värderingar. Till exempel har Amalthea Cellars med topiken 

gastronomi i 3/5 (60%) av sina inlägg. De lägger även stort fokus på geografi (100%), vinprov-

ning (40%) och årstid (40%). Unionville Vinyards profilerar sig något annorlunda, även om 

geografi (83%) är den vanligast förekommande i 10/12 inlägg. Efter geografin är egenskaper 

(25%), produktion (25%) och årstid (25%). Slutligen argumenterar Yonah Vountain Vinyards 

främst genom geografi (100%), gastronomi (33%), egenskaper (33%) och högtid (33%). 

Genom att argumentera genom olika topiker formas vineriernas ethos olika. De avspeglar näm-

ligen olika värderingar som sänds ut. Ett exempel är hur Unionville Vinyards i två inlägg bort-

sett från topiken gastronomi medan de andra vinerierna alltid använder den.  

De två grupperna som blev till efter tretilindelningen ledde till att 9 observationer ansågs till-

höra gruppen ”Bra”, 8 som grupperades till gruppen ”Mellan” och 9 som tillhörde gruppen 

”Dålig”. Gruppen ”Bra” bestod utav observationerna ACW2, ACW1, YMV8, ACW4, YMV2, 

ACW3, ACW5, YMV4 och YMV9. Där hade ACW2 högst antal gillningar per följare, ACW1 näst 

högst och så vidare fram till YMV9 som hade lägst antal. Gruppen ”Dålig” bestod av UV5, 

UV11, UV8, UV2, UV0, UV10, UV3, YMV6 och UV7. Samma inbördes ordning gäller här som 

i gruppen ”Bra”. Nedan skrivs förhållandet mellan Bra/Dåligt enligt följande princip: Bra/Då-

lig. 90 

Skillnader i favör till ”Bra” kunde utläsas i topikanvändningen av facilitet (2/1), gastronomi 

(4/1) geografi (9/8), högtid (2/0), vingården (3/1), vinprovning (3/2), årstid (2/1). Negativ favör 

fanns i topikanvändning av egenskap (1/3), film (1/3), produkt (0/1) och produktion (0/3). Ingen 

skillnad gick att utläsa hos familj (1/1), romantik (0/0), semester (1/1), socialt sammanhang 

(1/1), varumärke (0/0) och ägorna (1/1).91 

Resultatet gav inte något entydigt svar på vilka topiker som genererar gillningar då nästan alla 

topiker förekom i de båda grupperna (utom högtid, produktion och produkt). Däremot ger svaret 

viss approximation där vissa topiker väger över i en av grupperna. Topikerna högtid, vingården 

och gastronomi gav över lag en större mängd gillningar per följare, vilka anses mer fördelaktiga 

ur en marknadsföringssynpunkt. Produktion och produkt återfanns inte alls bland den ”bra” 

gruppen utan bara i den ”dåliga” och borde därför inte vara lika fördelaktiga.   

                                                           
90 Se bilaga 4. 
91 Ibid. 
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6. Diskussion och sammanfattning 

Uppsatsen ämnade identifiera de topiker som vinerier använder sig utav inom sin marknadsfö-

ring via Instagram, och således även de värderingar som där råder. De 17 topikerna som fram-

kom anses representativa för vinfältet, även om det framkommit vissa restriktioner i resultatet. 

Denna topiska argumentation speglar ungefärligt den doxa som råder på fältet. 

Vad som framkom i uppsatsen var att vinmarknadsföring fokuserar sin topikanvändning kring 

likhets-, jämförelse- och definitionstopiker. Dessa kretsar till att argumentera för vineriets/vi-

nets karaktäristika eller när det passar att dricka vin. Topikerna torde reflektera de värderingar 

som anses viktiga inom vinmarknadsföringen. Att vissa topiker förekom oftare än andra bidrar 

till bilden av vad som värderas högst inom den rådande doxan. Geografi var den topik som 

förekom oftast, vilket gör att den antas vara det viktigaste. Genomgående ser man också ett 

mönster i vilka topiker vinerierna begagnade sig av sinsemellan. De argumenterar nämligen om 

olika saker, varav vissa förekommer oftare hos vissa än hos andra. Troligtvis görs detta aktivt 

för att olika vinerier vill forma sina ethos efter de olika argumentativa topikerna. 

De vanligaste likhetstopikerna som användes var högtider och gastronomi, där det argumente-

rades för att vin är ett självklart inslag vid dessa. Resultatet visar att man inom vinmarknadsfö-

ring argumenterar genom att hänvisa till tillfällen när det passar att dricka vin genom ett likstäl-

lande. Det frekventa användandet av likhetstopiker kan ha att göra med att man försöker uppnå 

top-of-mind-status, vilken går ut på att man i en situation eller samtal om något direkt associerar 

sina tankar till ett specifikt ting.92 Ett exempel är hur ordet ”cola” direkt för tankarna till Coca-

Cola, även om det finns andra cola-drycker på marknaden. Det går dock bara att spekulera om 

det är just detta som vinerier försöker uppnå. Det är inte omöjligt att vid en fråga om två perso-

ner skall umgås, säger någon att denne tar med sig vin. Detta då det första denne kommer att 

tänka på vid ett socialt sammanhang är att det är ett bra tillfälle att dricka vin, vilket skulle göra 

vinet top-of-mind.  

Förekomsten av karaktärstopiker antas bero på att vinerier vill stärka sitt ethos/varu-

märke/image genom argumentation om deras vinproduktionskunskaper. Att stärka följarnas 

värdering om vineriet ter sig vara en värdering i sig som vinerier fokuserar på. 

                                                           
92 Svetlana Stepchenkova & Xiang (Robert) Li, ”Destination image: Do top-of-mind association say it all?”, An-

nals of Tourism Research”, 2014:3, s.49–50. 
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Att topiken geografi förekommer ofta kan ha flera sannolika orsaker. Många vinerier vill defi-

niera och upphöja sin geografiska jordmån och hur druvor utvecklas i den. Vi har också idag 

en trend av närodlat och lokala produkter som påverkar vad vi köper. Marknaden i USA kan 

tänkas vara intresserad av viner från samma land, och därför väljer vinerier att trycka på det.  

Något som på förhand inte var väntat var förekomsten av topiken film, och hur ofta den före-

kom. Många topikers förekomst var väntade innan studien inleddes, men just film fanns inte 

med i beräkningen. Detta visar på att det finns lager av topiker som kanske inte är helt uppen-

bara innan man gör en djupare analys. Det innebär också att det kan finnas ytterligare oväntade 

topiker som förekommer som inte jag med min doxa kunnat identifiera, eller att de inte över 

huvud taget har med doxa att göra (personen som sköter Instagram-kontot kanske bara gillar 

film). Att något som jag upptäckte vara argumentativt i inläggen kanske inte en annan person 

upptäcker. Däremot kan den personen upptäcka något annat, varvid ämnet inte anses vara helt 

utforskat.  

Det finns även faktorer som hämmar uppsatsens generaliserbarhet, såsom valet att ha tre vine-

rier från samma land, val av social media och att ej ha adresserat tidpunkten. Detta gör resultatet 

enbart till en approximation av hur topikfältet ser ut, snarare än ett absolut resultat. För att med 

säkerhet kunna säga hur vinmarknadsföringstopikerna ser ut behövs en vidgad och mera allom-

fattande studie. Således finns det även här incitament för vidare forskning. Resultatet från det 

här materialet har dock givit en bild av vilka topiker som förekommer i just den här situationen. 

Således är det inte orimligt att anta att det i andra kontexter existerar fler topiker en enbart de 

som identifierats här. Det är dock belagt att de topiker och värderingar som nu identifierats 

existerar och används av vinerier. 

Något ytterligare intressant är användning av topiker i hashtags. Hashtags på Instagram är näm-

ligen utformade så att man genom att söka på en hashtag kan man hitta inlägg som använder 

den hashtagen.93 Därför är det intressant att notera att väldigt generiska hashtags som exempel-

vis #love, #wine och #view används. Troligtvis görs detta för att förvärva följare genom att folk 

söker på dessa hashtags, och då finner vineriet. Genom att använda en tämligen vanlig och icke 

genrebunden hashtag som #love kan vineriet hitta nya följare och gillningar. På så sätt är det 

möjligt att öka word-of-mouth-spridningen, och därför även öka den marknadsföringsnytta som 

vinerier får av Instagram. 

                                                           
93 Instagram, 2017b. 
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Det resultat som skulle komma ur det underordnade syftet och avgöra de olika topikernas ef-

fektivitet bedömdes inte vara tillräckligt entydigt för att kunna dra slutsatser av. Problemet var 

att samma topiker förekom i både den ”Bra” och den ”Dåliga” gruppen, vilket praktiskt taget 

gjorde det omöjligt att identifiera hur effektiva de olika topikerna är. Dessutom har det före-

kommit fler topiker per inlägg, vilket gjort att det är svårt att veta om det är den samlade före-

komsten som lett till att någon har gillat en bild. För att med denna metod kunna bedöma topi-

kers effektivitet kommer ett betydligt större material att behövas. Med ett större urval hade det 

funnits möjlighet till att se skillnader hos de olika topikförekomsterna, om det finns några. Ge-

nom ett större urval hade det funnits fler inlägg att gruppera, och genom större urval skulle det 

vara lättare att urskilja eventuella effekter av vissa topiker. En större studie skulle kunna ge ett 

sådant resultat och ger därför incitament för vidare forskning i ämnet. 

Den praktiska nytta som resultatet medfört är att det nu identifierats genrespecifika topiker som 

vinerier kan använda sig av. Om vinerier behöver hitta argument i sin vinmarknadsföring är 

dessa lämpliga att använda som utgångspunkt. Dessa kan ses som mentala platserna för vinre-

torik, eller som ett inledande ramverk att bygga vidare på.  

Sammanfattningsvis så har uppsatsen bidragit både till vinmarknadsföringen och retorikforsk-

ning. Retoriken har fått vidgad förståelse kring ett specifikt fälts doxa och vilka topiker som 

används vid argumentation. Genom att ha identifierat dessa förstår man därför mer kring vad 

det är som övertygar och vilka värderingar som är viktiga på fältet. Dessa topiker bidrar även 

till vinmarknadsföringen genom den praktiska nytta de kan ha för den vill använda dem likt 

mentala platser för att finna argument. Detta har bidragit till en mera omfattande förståelse kring 

retorik och ämnesspecifik argumentation.  
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Bilaga 1 – Rådata 

URL Bild 
Da-

tumP* 
Da-

tumO** Likes 
Follo-
wers % 

https://www.instagram.com/p/BQIxLVWBKqn/  UV1 
2017-
02-05 

2017-
03-05 86 1113 7,73% 

https://www.instagram.com/p/BQODQtzFsqv/  YMV1 
2017-
02-07 

2017-
03-07 118 1762 6,70% 

https://www.instagram.com/p/BQOyHbKhgdn/  UV2 
2017-
02-08 

2017-
03-08 55 1118 4,92% 

https://www.instagram.com/p/BQQs6Doh646/  UV3 
2017-
02-08 

2017-
03-08 42 1118 3,76% 

https://www.instagram.com/p/BQS3iSdAm7z/  ACW1 
2017-
02-09 

2017-
03-09 86 547 15,72% 

https://www.instagram.com/p/BQS5XkzlY6d/  YMV2 
2017-
02-09 

2017-
03-09 208 1765 11,78% 

https://www.instagram.com/p/BQVMmSkh6Pp/  UV4 
2017-
02-10 

2017-
03-10 90 1122 8,02% 

https://www.instagram.com/p/BQVktaUFoU0/  YMV3 
2017-
02-10 

2017-
03-10 134 1769 7,57% 

https://www.instagram.com/p/BQa3drXgLpG/  ACW2 
2017-
02-12 

2017-
03-12 50 553 9,04% 

https://www.instagram.com/p/BQbpDOaF7z4/  YMV4 
2017-
02-13 

2017-
03-13 154 1771 8,70% 

https://www.instagram.com/p/BQfxKbch7TF/  UV5 
2017-
02-14 

2017-
03-14 68 1129 6,02% 

https://www.instagram.com/p/BQgtIu-F-tm/  YMV5 
2017-
02-15 

2017-
03-15 134 1783 7,52% 

https://www.instagram.com/p/BQnb3Ykl4eR/  YMV6 
2017-
02-17 

2017-
03-17 61 1785 3,42% 

https://www.instagram.com/p/BQn6x5ogjKt/  UV6 
2017-
02-17 

2017-
03-17 80 1133 7,06% 

https://www.instagram.com/p/BQqq7XPgdbZ/  UV7 
2017-
02-18 

2017-
03-18 22 1133 1,94% 

https://www.instagram.com/p/BQq8H7BAaH_/  UV8 
2017-
02-19 

2017-
03-19 60 1132 5,30% 

https://www.instagram.com/p/BQwJjuolX0O/  YMV7 
2017-
02-21 

2017-
03-21 108 1789 6,04% 

https://www.instagram.com/p/BQ0fIr6j-ky/  ACW3 
2017-
02-22 

2017-
03-22 66 561 11,76% 

https://www.instagram.com/p/BQ3dmcXAL-C/  UV9 
2017-
02-23 

2017-
03-23 54 1135 4,76% 

https://www.instagram.com/p/BQ6CmfMDwEV/  ACW4 
2017-
02-24 

2017-
03-24 69 560 12,32% 

https://www.instagram.com/p/BRBez-rFwyp/  YMV8 
2017-
02-27 

2017-
03-27 224 1801 12,44% 

https://www.instagram.com/p/BRD3pkegUYv/  UV10 
2017-
02-28 

2017-
03-28 52 1140 4,56% 

https://www.instagram.com/p/BRLgtQsgRfc/  YMV9 
2017-
02-03 

2017-
04-03 146 1818 8,03% 

https://www.instagram.com/p/BQIxLVWBKqn/
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https://www.instagram.com/p/BQOyHbKhgdn/
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https://www.instagram.com/p/BQS3iSdAm7z/
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https://www.instagram.com/p/BQa3drXgLpG/
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https://www.instagram.com/p/BQfxKbch7TF/
https://www.instagram.com/p/BQgtIu-F-tm/
https://www.instagram.com/p/BQnb3Ykl4eR/
https://www.instagram.com/p/BQn6x5ogjKt/
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https://www.instagram.com/p/BRBez-rFwyp/
https://www.instagram.com/p/BRD3pkegUYv/
https://www.instagram.com/p/BRLgtQsgRfc/


 
 

https://www.instagram.com/p/BRMBG-jAjk6/  UV11 
2017-
03-03 

2017-
04-03 66 1147 5,75% 

https://www.instagram.com/p/BROA4GujCD8/  ACW5 
2017-
03-04 

2017-
04-04 54 564 9,57% 

https://www.instagram.com/p/BRO3LI9gHAz/  UV12 
2017-
03-04 

2017-
04-04 88 1147 7,67% 

       
*DatumP = Datum postad       
**DatumO = Datum vid observation av likes       

       
https://www.instagram.com/unionvillevineyards/        
https://www.instagram.com/amaltheacellars/        
https://www.instagram.com/yonahmountainviney-
ards/        
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Bilaga 2 – Instagramobservationer 

 

Observation 1. Observation ACW1 (https://www.instagram.com/p/BQS3iSdAm7z/ 2017-03-09) 

 

https://www.instagram.com/p/BQS3iSdAm7z/


 
 

Observation 2. Observation ACW2 (https://www.instagram.com/p/BQa3drXgLpG/ 2017-03-12) 

 

Observation 3. Observation ACW3 (https://www.instagram.com/p/BQ0fIr6j-ky/ 2017-03-22) 

 

Observation 4. Observation ACW4 (https://www.instagram.com/p/BQ6CmfMDwEV/ 2017-03-24) 



 
 

 

Observation 5. Observation ACW5 (https://www.instagram.com/p/BROA4GujCD8/ 2017-04-04) 

 

Observation 6. Observation UV1 (https://www.instagram.com/p/BQIxLVWBKqn/ 2017-03-05) 

https://www.instagram.com/p/BQIxLVWBKqn/


 
 

 

Observation 7. Observation UV2 (https://www.instagram.com/p/BQOyHbKhgdn/ 2017-03-08) 

 

Observation 8. Observation UV3 (https://www.instagram.com/p/BQQs6Doh646/ 2017-03-08) 



 
 

 

Observation 9. Observation UV4 (https://www.instagram.com/p/BQVMmSkh6Pp/ 2017-03-10) 

 

Observation 10. Observation UV5 (https://www.instagram.com/p/BQfxKbch7TF/ 2017-03-14) 



 
 

 

Observation 11. Observation UV6 (https://www.instagram.com/p/BQn6x5ogjKt/ 2017-03-17) 

 



 
 

Observation 12. Observation UV7 (https://www.instagram.com/p/BQqq7XPgdbZ/ 2017-03-18) 

 

Observation 13. Observation UV8 (https://www.instagram.com/p/BQq8H7BAaH_/ 2017-03-19) 

 

Observation 14. Observation UV9 (https://www.instagram.com/p/BQ3dmcXAL-C/ 2017-03-23) 

https://www.instagram.com/p/BQqq7XPgdbZ/
https://www.instagram.com/p/BQq8H7BAaH_/


 
 

 

Observation 15. Observation UV10 (https://www.instagram.com/p/BRD3pkegUYv/ 2017-03-28) 

 

Observation 16. Observation UV11 (https://www.instagram.com/p/BRMBG-jAjk6/ 2017-04-03) 



 
 

 

Observation 17. Observation UV12 (https://www.instagram.com/p/BRO3LI9gHAz/ 2017-04-04) 

 

Observation 18. Observation YMV1 (https://www.instagram.com/p/BQODQtzFsqv/ 2017-03-07) 

https://www.instagram.com/p/BQODQtzFsqv/


 
 

 

Observation 19. Observation YMV2 (https://www.instagram.com/p/BQS5XkzlY6d/ 2017-03-09) 

 

Observation 20. Observation YMV3 (https://www.instagram.com/p/BQVktaUFoU0/ 2017-03-10) 

https://www.instagram.com/p/BQS5XkzlY6d/
https://www.instagram.com/p/BQVktaUFoU0/


 
 

 

Observation 21. Observation YMV4 (https://www.instagram.com/p/BQbpDOaF7z4/ 2017-03-13) 

 

Observation 22. Observation YMV5 (https://www.instagram.com/p/BQgtIu-F-tm/ 2017-03-15) 



 
 

 

Observation 23. Observation YMV6 (https://www.instagram.com/p/BQnb3Ykl4eR/ 2017-03-17) 

 

Observation 24. Observation YMV7 (https://www.instagram.com/p/BQwJjuolX0O/ 2017-03-21) 

https://www.instagram.com/p/BQwJjuolX0O/


 
 

 

Observation 25. Observation YMV8 (https://www.instagram.com/p/BRBez-rFwyp/ 2017-03-27) 

 

Observation 26. Observation YMV9 (https://www.instagram.com/p/BRLgtQsgRfc/ 2017-04-03) 

  



 
 

Bilaga 3 – Topikförekomst efter bokstavsordning 

Topikerna Egenskap – Konst. 

OBSER-
VATION 

EGEN-
SKAPER 

FACI-
LITET 

FA-
MIL-
JEN 

FIL
M 

GAST-
RO-

NOMI 

GEO-
GRAFI 

HU-
MO

R 

HÖG
TID 

JÄM-
FÖ-

RELSE 

KO
NST 

% 

ACW1 
 

X 
  

X X 
    

7,7
3% 

ACW2 
     

X 
 

X 
  

6,7
0% 

ACW3 
    

X X 
    

4,9
2% 

ACW4 X 
    

X 
    

3,7
6% 

ACW5 
    

X X 
    

15,
72% 

UV1 
 

X 
        

11,
78% 

UV2 X 
    

X 
    

8,0
2% 

UV3 
          

7,5
7% 

UV4 X 
    

X 
    

9,0
4% 

UV5 
 

X 
 

X 
      

8,7
0% 

UV6 
  

X 
  

X 
 

X 
  

6,0
2% 

UV7 
     

X 
   

X 7,5
2% 

UV8 
     

X 
    

3,4
2% 

UV9 
     

X 
    

7,0
6% 

UV10 
     

X X 
   

1,9
4% 

UV11 X 
    

X 
    

5,3
0% 

UV12 
  

X 
  

X 
 

X 
  

6,0
4% 

YMV1 X 
  

X X X 
 

X 
  

11,
76% 

YMV2 
 

X 
   

X 
  

X 
 

4,7
6% 

YMV3 
     

X 
 

X 
  

12,
32% 

YMV4 
    

X X 
    

12,
44% 

YMV5 X 
    

X 
    

4,5
6% 



 
 

YMV6 
   

X X X 
    

8,0
3% 

YMV7 X 
    

X 
    

5,7
5% 

YMV8 
     

X 
    

9,5
7% 

YMV9 
  

X 
  

X 
 

X 
  

7,6
7% 

 

Topikerna Produkt – Ägorna. 

OB-
SER-
VAT-
ION 

PRO
DUK

T 

PRO-
DUKT-

ION 

RO-
MAN
TIK 

SE-
MES
TER 

SOCIALT 
SAMMAN-

HANG 

VARU-
MÄR-
KET 

VIN-
GÅR-
DEN 

VIN-
PROV-
NING 

ÅR
STI
D 

ÄG
OR
NA 

% 

ACW1 
        

X 
 

7,7
3% 

ACW2 
       

X 
  

6,7
0% 

ACW3 
      

X 
 

X 
 

4,9
2% 

ACW4 
    

X 
  

X 
  

3,7
6% 

ACW5 
          

15,
72
% 

UV1 
         

X 11,
78
% 

UV2 
    

X 
  

X 
  

8,0
2% 

UV3 
 

X 
        

7,5
7% 

UV4 
      

X 
 

X 
 

9,0
4% 

UV5 
          

8,7
0% 

UV6 
  

X 
     

X 
 

6,0
2% 

UV7 
          

7,5
2% 

UV8 
   

X 
     

X 3,4
2% 

UV9 
      

X 
 

X 
 

7,0
6% 

UV10 
 

X 
        

1,9
4% 

UV11 X X 
     

X 
  

5,3
0% 

UV12 
  

X 
       

6,0
4% 



 
 

YMV1 X 
    

X 
    

11,
76
% 

YMV2 
   

X 
      

4,7
6% 

YMV3 
  

X 
       

12,
32
% 

YMV4 
       

X 
  

12,
44
% 

YMV5 
 

X 
        

4,5
6% 

YMV6 
          

8,0
3% 

YMV7 X 
    

X 
 

X 
  

5,7
5% 

YMV8 
      

X 
  

X 9,5
7% 

YMV9 
      

X 
   

7,6
7% 

 

  



 
 

Bilaga 3 – Topikförekomst efter antalet gillningar per följare 

Det mörkaste fältet är den grupp som inte var med vid analysen. Det vill säga den del utav tre-

tilen som låg mellan grupperingarna ”bra” och ”dålig” 

Topikerna Egenskap – Konst. 

OBSER-
VATION 

EGEN-
SKAPER 

FACI-
LITET 

FA-
MIL-
JEN 

FIL
M 

GAST-
RO-

NOMI 

GEO-
GRAFI 

HU-
MO

R 

HÖG
TID 

JÄM-
FÖ-

RELSE 

KO
NST 

% 

ACW2 
     

X 
 

X 
  

15,
72% 

ACW1 
 

X 
  

X X 
    

15,
52% 

YMV8 
     

X 
    

12,
44% 

ACW4 X 
    

X 
    

12,
32% 

YMV2 
 

X 
   

X 
  

X 
 

11,
78% 

ACW3 
    

X X 
    

11,
76% 

ACW5 
    

X X 
    

9,5
7% 

YMV4 
    

X X 
    

8,7
0% 

YMV9 
  

X 
  

X 
 

X 
  

8,0
3% 

UV4 X 
    

X 
    

8,0
2% 

UV1 
 

X 
        

7,7
3% 

UV12 
  

X 
  

X 
 

X 
  

7,6
7% 

YMV3 
     

X 
 

X 
  

7,5
7% 

YMV5 X 
    

X 
    

7,5
2% 

UV6 
  

X 
  

X 
 

X 
  

7,0
6% 

YMV1 X 
  

X X X 
 

X 
  

6,7
0% 

YMV7 X 
    

X 
    

6,0
4% 

UV5 
 

X 
 

X 
      

6,0
2% 

UV11 X 
    

X 
    

5,7
5% 

UV8 
     

X 
    

5,3
0% 



 
 

UV2 X 
    

X 
    

4,9
2% 

UV9 
     

X 
    

4,7
6% 

UV10 
     

X X 
   

4,5
6% 

UV3 
          

3,7
6% 

YMV6 
   

X X X 
    

3,4
2% 

UV7 
     

X 
   

X 1,9
4% 

 

Topikerna Produkt – Ägorna. 

OB-
SER-
VAT-
ION 

PRO
DUK

T 

PRO-
DUKT-

ION 

RO-
MAN
TIK 

SE-
MES
TER 

SOCIALT 
SAMMAN-

HANG 

VARU-
MÄR-
KET 

VIN-
GÅR-
DEN 

VIN-
PROV-
NING 

ÅR
STI
D 

ÄG
OR
NA 

% 

ACW2 
       

X 
  

15,
72
% 

ACW1 
        

X 
 

15,
52
% 

YMV8 
      

X 
  

X 12,
44
% 

ACW4 
    

X 
  

X 
  

12,
32
% 

YMV2 
   

X 
      

11,
78
% 

ACW3 
      

X 
 

X 
 

11,
76
% 

ACW5 
          

9,5
7% 

YMV4 
       

X 
  

8,7
0% 

YMV9 
      

X 
   

8,0
3% 

UV4 
      

X 
 

X 
 

8,0
2% 

UV1 
         

X 7,7
3% 

UV12 
  

X 
       

7,6
7% 

YMV3 
  

X 
       

7,5
7% 



 
 

YMV5 
 

X 
        

7,5
2% 

UV6 
  

X 
     

X 
 

7,0
6% 

YMV1 X 
    

X 
    

6,7
0% 

YMV7 X 
    

X 
  

X 
 

6,0
4% 

UV5 
          

6,0
2% 

UV11 X X 
     

X 
  

5,7
5% 

UV8 
   

X 
     

X 5,3
0% 

UV2 
    

X 
  

X 
  

4,9
2% 

UV9 
      

X 
 

X 
 

4,7
6% 

UV10 
 

X 
        

4,5
6% 

UV3 
 

X 
        

3,7
6% 

YMV6 
          

3,4
2% 

UV7 
          

1,9
4% 

 


