
 1 

Gilla, dela och kommentera:  
En undersökning i hur riktlinjer kan utformas för att vägleda och 
ge stöd till anställda med olika erfarenheter inom kommunikation 
på sociala medier.  

Louise Fagerström 

För avläggande av filosofie kandidatexamen i Informationsdesign med 
inriktningen Textdesign 

Ett examensarbete på grundnivå, 15 hp 
Examinator Yvonne Eriksson 
Handledare Bjarne Hindersson 
Akademin för Innovation, design och teknik  
Mälardalens högskola 
2018–05–31  

 



 2 

Sammanfattning 

Det här är ett examensarbete i informationsdesign, med inriktning textdesign. 
Syftet med arbetet är att undersöka hur riktlinjer kan skapas som kan användas av 
anställda på en arbetsplats med olika erfarenheter av sociala medier. De riktlinjer 
som har tagits fram ska fungera som ett stöd för skaparen av innehållet och hjälpa 
hen att formge ett inlägg på företagets sociala medier. Detta genom att följa 
företagets profil, följa tydliga exempel över hur ett populärt inlägg ser ut och även 
att skapa en förståelse för sin målgrupp och hur informationsarbetet ska planeras. 
 
Denna studie har undersökt hur riktlinjer kan utformas genom att använda de 
retoriska greppen ethos, pathos och fronesis för att ge trovärdighet till en text. 
Teorier inom semantiken har undersökts, för att se vilka ord som gör materialet 
mer förståeligt för den som ska följa riktlinjerna. Bild och text i samverkan har 
också använts i skapandet av ett gestaltningsförslag i denna undersökning.  
 
Tidigare studier visar bland annat hur ethos kan byggas inom ett företag genom att 
en plan över hur informationen ska läggas upp på sociala medier skapas. Detta 
stöttar medarbetarna, som då känner en trovärdighet för sitt företag, vilket i sin tur 
effektiviserar arbetet. Det finns även studier som visar hur riktlinjer kan användas 
på olika arbetsplatser för att effektivisera arbetet.  
 
Slutsatser som dragits i arbetet är att trovärdighet till materialet kan skapas genom 
att styrka påståenden och tips genom undersökningar och statistik. En ökad 
trovärdighet för texten gör det lättare att ta till sig direktiven, det visar tester som 
fokusgruppen har utfört och även de teorier som har undersökts. Teorier inom 
retoriken kan användas både för de direktiv som ges i materialet, men också som 
tips för användarna själva att applicera i sina inlägg. Ord som kan kategoriseras på 
basnivån och känns igen av målgruppen gör att texten i materialet blir lättare att ta 
till sig. Ord som innehåller mycket information, men som samtidigt inte är för 
svåra att förstå är optimala att använda både i ett informationsmaterial som detta, 
och i inlägg på sociala medier.  
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Abstract 

This is a thesis in information design, with the emphasis on textual design. The 
purpose of this assignment is to investigate how an information material can be 
formed, that can be used by employees with different experiences from social 
media. The guidelines that has been produced is supposed to work as support for 
the user and help he or she to create a post on social media, by following the 
companies’ profile and style within the different channels, use directions for 
creating a popular post and to make an understanding for their target group and 
how the information should be planned.  
 
This study has investigated how guidelines can be designed by using the rhetorical 
concepts of ethos, pathos and fronesis to bring credibility to the text. Theories 
within semantics has also been investigated, to see which words that makes the 
material more understandable for the user of the guidelines. Image and text in 
collaboration has also been used in creating a design proposal for this study.  
 
Earlier studies show that ethos can be built within a company by applying a plan 
over how the content should be designed on social media. This supports the 
employee, that will build credibility for the company, and that will also streamline 
the work. There are also studies that show how important guidelines are for 
different workplaces, to improve the daily operation.  
 
Conclusions that has been drawn in this thesis is that credibility to the material can 
be obtained by strengthen statements and advise through investigations and 
statistics. A higher credibility for the text will make it easier to comprehend the 
guidelines, this is showed by the focus group and the theories investigated in this 
thesis.  Theories in rhetoric can be used for both directives in the guideline and the 
advice that the user will apply on their own posts in social media. Words that can 
be categorized on the basal level within semantics and can be recognized by the 
user will make the text easier to assimilate. Words that hold a lot of information, 
but at the same time is easy to understand is the most optimal to use in guidelines 
and in posts in social media.  
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Förord 

” The strength of your social media is determined by the strength of your content”.  
 
– Haroon Rashid, Khemeia Consulting.  
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1. Inledning 

I detta avsnitt beskrivs bakgrund, syfte och mål med arbetet. Det praktiska 
problemet förklaras, samt avgränsningar, forskningsfråga och målgruppen.  

1.1 Bakgrund 
Under 2016 startades ABB:s tillväxthub SynerLeap, med syftet att korta 
innovationscykler för startups inom teknikbranschen. Med plats för 20 olika 
medlemsföretag kan SynerLeap erbjuda experthjälp och forskare, tillgång till 
ABB:s laboratorium och ge företagen en ökad synlighet och nätverkande i 
branschen.  
 
SynerLeap i sig är inte ett vinstdrivande företag, utan får finansiering genom 
Västerås Stad och Vinnova, och arbetar med uppdrag från dem. Syftet är att 
attrahera startups och hjälpa dem att växa. Västerås Stad är intresserade av att få 
etableringar i regionen genom att hitta dessa nya företag och på så sätt göra 
Västerås till en attraktiv och innovativ stad att leva och jobba i. Från ABB:s sida 
står SynerLeap för kortare innovationstider och ny teknik. Här gäller det att hitta 
nya lösningar och tekniker innan någon annan gör det. Tillsammans skapar detta en 
verksamhet som har till syfte att hitta dessa nya förmågor och deras potential inom 
teknikbranschen, och matcha det med ABB:s efterfrågan.  
 
Verksamheten har sedan starten haft en hög efterfrågan på företag som vill bli 
medlemmar. Genom att anordna event, workshops och kundmöten har SynerLeap 
synts på en mängd olika sociala kanaler och stora delar av deras kommunikation 
finns där. Som nystartad verksamhet har de satsat på att synas, och mindre vikt har 
lagts vid att fokusera innehållet. Enligt verksamhetens kommunikationsansvarige 
kommer inläggen ofta till genom glädjerus av att ha anordnat ett lyckat event, 
lyckats matcha ett samarbete mellan startup och ABB eller genom att ett 
medlemsföretag har vunnit ett pris eller liknande. SynerLeap jobbar mot en del 
olika målgrupper, som: Vinnova och Västerås Stad som sponsorer, 
medlemsföretag, ABB som investerare och möjliga intressenter inom startups.  
 
Det främsta syftet med kommunikationen genom sociala medier är att 
kommunicera medlemsföretagets framgångar. Det står även med i avtalet mellan 
ABB och medlemsföretaget att de ska kunna utnyttja ABB:s nätverk. 
Medlemsföretagets framgångar är enligt dem själva den bästa reklamen som 
SynerLeap kan ha för att attrahera nya startups.  
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Idag är SynerLeap inne på sitt andra år och arbetar allt mer med en strategi för 
bland annat sin kommunikation på sociala medier. Deras mål är att med tydliga 
riktlinjer kunna fördela ut sin kommunikation i de olika kanalerna på ett tydligt och 
välgrundat sätt (Lindström 2018). Det finns i nuläget inget material som personalen 
på SynerLeap kan gå till för stöd och rådgivning i sitt arbete med 
kommunikationen för sociala kanaler. De har därför bett om ett 
informationsmaterial som de kan arbeta efter. Detta för att de ska kunna ha en 
tydlig mall att gå efter som kan hjälpa dem att hålla sig till samma stil och språk. 
Genom att en sådan mall appliceras, kan arbetet med att få ut information gå 
mycket snabbare, eftersom man då vet hur informationen ska formas.  
 
Denna studie ska därför undersöka hur ett sådant material kan utformas genom att 
använda retoriska grepp för att ge trovärdighet till texten. Teorier inom semantiken 
ska också användas för att undersöka vilka ord och begrepp som har bäst inverkan 
på användaren, för att på så sätt skapa ett material som kan användas av 
målgruppen.  

1.2 Syfte och mål  
Syftet med detta examensarbete är att ta reda på hur riktlinjer, som passar på en 
arbetsplats med anställda med olika erfarenheter av sociala medier, kan utformas. 
Målet är att ta fram ett material som vägleder användare och hjälper hen att skapa 
innehåll på sociala medier. 
 
1.3 Begreppsförklaring 
 

• Tillväxthub – ett ekosystem där små företag kan växa och vidga sig på en 
global marknad  

• Innovationscykler – processen där man går från idé till färdig produkt/tjänst 
• Startups – mindre företag som ligger i uppstartfasen av sin verksamhet 

 
 
1.4 Problemformulering 
Enligt Eniros undersökning som Dagens Analys presenterade under 2016, visade 
statistiken att sju av tio företag använder sig av sociala medier. Sex av tio använder 
dessa kanaler för att öka kännedomen om sitt företag, men undersökningen visade 
också att 28 procent hade svårt att bedöma om deras innehåll var av värde och 21 
procent upplevde att målgruppen var svåra att nå ut till (Dagens Analys 2016). 
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I en artikel som publicerats på KIT.se, menar kommunikationskonsulten Tina 
Sayed Nestius att det viktigaste för att kunna jobba effektivt med sociala medier är 
en strategi och en innehållsplan. Hon förklarar vidare att en innehållsplan kan 
hjälpa dig att strukturera upp när dina inlägg ska publiceras och vad de ska handla 
om, månadsvis eller veckovis (KIT 2016). Det tolkar jag som att det inte räcker att 
starta ett konto på någon kanal, för att sedan sporadiskt uppdatera när det finns tid 
över. Det krävs en tydlig plan över hur innehållet ska se ut, och hur man ska hålla 
sig till det. Kostanden för att detta problem inte åtgärdas blir att företag inte kan 
kommunicera med sin målgrupp och information då går förlorad. Tid och planering 
över innehållet blir bortkastad om de anställda inte har tydliga riktlinjer att följa 
som grundas i företagets syfte med sin medverkan på sociala medier, eftersom de 
då inte kan bedöma hur deras innehåll tas emot eller om det är konsekvent.   
 
ABB:s tillväxthub SynerLeap är ett av alla de företag som har problem med att 
bedöma hur innehållet på de sociala medierna tas emot.  Enligt deras 
kommunikationsansvarige är de i behov av en plan som beskrivs ovan, och var 
därför intresserade av detta arbete (Lindström 2018). Denna undersökning ska 
presentera ett förslag till hur ett material kan skapas för att hjälpa företagen att 
hålla sig till en tydlig profil på sociala medier.  

1.5 Frågeställning 
Hur kan ett informationsmaterial formas för att vägleda och ge stöd till anställda 
med olika erfarenheter inom kommunikation, för att hjälpa dem följa riktlinjer på 
sociala medier?  

1.6 Avgränsningar  
I detta arbete kommer fokus ligga på SynerLeap’s två viktigaste kanaler, Linkedin 
och Twitter. Detta eftersom SynerLeap anser själva att de är deras primära kanaler 
för kommunikation. Eftersom verksamhetens kommunikationsplan är under 
bearbetning, kommer den inte diskuteras i detta arbete.  

1.7 Målgrupp 
Informationsmaterialet kommer rikta sig till SynerLeap’s personal som alla är 
involverade i kommunikationen i de sociala kanalerna, både genom verksamhetens 
officiella konton, men också genom deras privata profiler.  
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2. Teori  

Nedan presenteras de teorier och tidigare forskning som undersökningen utgår 
från och som sedan gestaltningsförslaget baseras på.  
 

2.1 Semantik 
Kategorisering i språket kan påverka en informationstext. Detta arbete ska, genom 
utprovning och prototyping, titta närmare på vilka ord som kan påverka 
förståelsen av riktlinjernas innehåll.  
 
Jag har valt att ta stöd i Vogels teorier inom semantiken. Fler källor har undersökts, 
men ansågs överflödiga i detta sammanhang då de alla sammanfattade semantiken 
likvärdigt.  
 
Vogel (2011 s.11) beskriver semantik som betydelsen om hur vi upplever ord och 
deras innebörd. Vissa ord eller fraser har en betydelse för oss som andra inte har, 
de ger en speciell känsla. Skillnaden mellan dessa ord och deras olika betydelser är 
vad semantiken bland annat handlar om.  
 
Semantiken ingår i flera olika ämnen, som språkvetenskap, filosofi och logik. Den 
klassiska semantiken definierar ord genom egenskaper som ställs upp i en lista. 
Dessa egenskaper ska vara tillräckliga och nödvändiga för att kunna utesluta andra 
ord. Vogel tar bland annat upp exemplet med ordet skog. Definieringen av ordet 
skog bestäms alltså genom en lista med egenskaper som ska vara tillräckliga för att 
kunna utesluta andra ord (Vogel 2011 s.11).   

2.1.1 Kategorisering 
Vogel (2011 s.26) menar att människan kategoriserar allt hen ser och möter i 
omvärlden, baserat på föremålets utseende, användningsområde, hur vi talar om 
den och även andra faktorer som miljö. Att kategorisera är en av våra mest 
grundläggande handlingar inom kognitiv semantik (ibid.).  
 
Inom kategoriseringen finns olika nivåer, där basnivån är den mest grundläggande, 
rent kognitivt. Det ord som motsvarar en kategori på basnivå är vanligt och lätt att 
lära sig, som: bil, båt, äpple, stol. Detta gäller även ord som används ofta i språket, 
men som inte har kategoriserats där från början. Då kortas ordet oftast ner, som till 



 11 

exempel bil som från början kallades automobil, och mobil som egentligen heter 
mobiltelefon. Förr var mobiltelefon en underkategori för telefon, men idag är det 
snarare mobiltelefon som står på basnivån (Vogel 2011 s.34–35).  
 
Enligt Vogel (2011 s.35) är kognitiv semantik baserad på användaren och grundar 
sig i hur vi interagerar med omvärlden. Detta blir tydligt i exempel som ordet 
mobiltelefon, där språket hela tiden förändras och skapar nya kategoriseringar. Ord 
som finns på basnivån är lätta att redogöra för och överför en stor mängd 
information, samtidigt som det inte krävs mycket för att förstå dess innebörd 
(ibid.).  

2.2 Retorik 
Syftet med att använda retorik är att se om läsaren får en mer trovärdig syn på de 
direktiv som riktlinjerna ger, och på så sätt gör det lättare för dem att ha tillit till 
materialet.  
 
Retorik kan beskrivas som en studie av hur ord och symboler kan användas för att 
påverka läsaren eller den som lyssnar. Det kan handla om hur vi använder språket 
för att övertyga, förstå vår omvärld eller grundar våra beslut. All påverkan som vi 
får genom språket och symboler kan bemötas med hjälp av retoriken (Lindqvist 
2016 s.15).  
 
Albert Westergren (2005 s.74), professor i omvårdnad vid Lunds Universitet, 
beskriver i sin rapport ”Retoriska «knep» för 15-minutersföredraget” att retoriken 
har som mål att övertyga åhöraren att göra en förändring. Det är viktigt att bygga 
upp en tydlig disposition i sin text, att ha en röd tråd. Han menar att man ska börja 
med det som redan är känt, för att sedan gå vidare med det som är okänt, eftersom 
det då blir lättare för mottagaren att ta in den nya kunskapen. Det är också viktigt 
att förklara vissa begrepp för att kunna inkludera alla i texten. Genom att berätta 
hur man själv använder kunskapen i sitt eget arbete, kan det bli lättare att berätta 
eller övertyga mottagaren om att använda kunskapen själva. Man kan till exempel 
använda sig av personliga tankar, känslor eller upplevelser inom det relevanta 
ämnet (ibid.).  

2.2.1 Ethos 
För att påverka sin publik, vare sig det är läsare eller åhörare, kan en skribent eller 
talare använda sig av de tre retoriska övertygelsemedlen. För att ge förtroende hos 
mottagaren kan man använda sig av ethos, för att väcka känslor används pathos, 
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och om man vill lägga fram olika argument i sin text kan logos användas 
(Lindqvist 2016 s.74).  
 
Hellspong (2013 s.175–176) talar om de olika krav som situationen kräver, att ha 
en särskild stil. För en ethosstil ska uppmärksamheten riktas till den som talar eller 
skriver. Här finner sändaren sin kraft genom trovärdighet. Ethosstilen lyfter fram 
det personliga genom egna erfarenheter och kan också knyta an stora namn eller 
organisationer till din fakta.   
 
De tre retoriska övertygelsemedlen ethos, pathos och logos kan ses som olika 
dimensioner av ett tal eller text. Ett ord eller ett uttryck kan egentligen tolkas 
utifrån alla tre, till exempel ordet ”artefakt” som ofta används inom 
designprocesser. Detta ord kan imponera på en mottagare, medan den andre känner 
stolt över att ha förstått ordet, och den tredje kanske känner sig uttråkad. På så sätt 
kan ett ord bestå av alla tre övertygelsemedel (Lindqvist 2016 s.80).  
 
I detta arbete kommer fokus ligga på hur ethos och pathos kan användas i texten. 
Hos de klassiska retorikerna används ethos för att hjälpa talaren, eller skribenten, 
att framstå som pålitlig inför mottagaren. Det handlar om den karaktär som visas 
upp eller konstruerar och inte de andra egenskaper som kan finnas i till exempel 
kön, härkomst eller status. Ethos är alltså ett hjälpmedel för hur förtroende kan 
byggas upp och inte huruvida individen är trovärdig i sig eller inte. Dessa hör 
snarare till de icke-retoriska övertygelsemedlen (Lindqvist 2016 s.83–84).  
 
Sharyn Wise (2012) är analytiker inom webbaserad information vid Australiens 
ledande tekniska universitet, UTS. Hon har publicerat en artikel där hon 
undersöker hur man skapar en professionell identitet och ethos genom sina egna 
reflektioner i praktiken.  
 
Wise (2012 s.174) skriver att kärnpunkten med ethos är att skapa en makt över sig 
själv, för att kunna reglera sin makt över andra. I sin text tar Wise upp vikten av att 
ha ethos i sitt arbetsliv. Det handlar om att ha integritet, där utövaren kan skapa sin 
professionella identitet. Hon menar att ethos finns i det vardagliga arbetet, men 
förutsättningarna för etiska övningar ligger hos själva arbetsplatsen. Vi måste alltså 
börja med att arbeta med ethos inifrån oss själva, men miljön runt omkring oss 
påverkar också hur vi upplever att ethos har verkan på vårt arbete (ibid.).  

2.2.2 Pathos 
Pathos används för att väcka känslor eller påverka läsaren eller åhöraren. Ethos kan 
få läsaren att tänka att direktiven är rätt, medan pathos får dem att känna för 
direktiven. Att försöka förstå mottagarens känslor är också att veta vad som kan 
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påverka dem, vilket i sin tur hjälper oss att forma en text. Det är såklart svårt att 
påverka sin mottagarens känslor, men bara genom att försöka förstå dem kan texten 
formas så att den baseras på känslor eller kan försöka väcka någon specifik typ av 
känsla (Lindqvist 2016 s.82–83). I mitt arbete kommer jag försöka väcka min 
målgrupps känslor av tillhörighet genom att använda ett direkt tilltal genom ord 
som ”du” och ”vi”. 

Karin Forsell (2018) är språkexpert och har skrivit en artikel om vikten av ett 
personligt tilltal. Hon menar att ett du -och vi-tilltal kan engagera läsaren och 
skapar också en tydligare bild av avsändaren. Dessutom kan ett direkt tilltal öka 
känslorna för jämlikhet mellan mottagare och sändare, något som jag hoppas kunna 
uppnå i mitt eget arbete.  

2.2.3. Karaktärstopiken Fronesis 
Genom att basera sitt ethos på de egenskaper man har, förefaller vi mer trovärdiga 
och ärliga mot mottagarna. Det pålitliga intrycket kan naturligtvis också påverkas 
av egenskaper som skribenten eller talaren redan har, som kändisskap, yrke eller 
sociala ställning (Lindqvist 2016 s.176). Eftersom målgruppen för detta arbete 
känner mig som både person och skribent genom tidigare arbeten, har jag redan 
påverkat deras syn på mig och mina färdigheter. Min utbildning är i sig ett sätt att 
skapa trovärdighet i detta arbete, då målgruppen redan vet vilka egenskaper och 
kunnigheter jag har från mina studier.  
 
Topiker är ”platser” där det går att hitta material som talaren eller skribenten kan 
använda för att göra sig mer trovärdig. En grundläggande topik för ethos är 
Fronesis. Det står för förnuft och eftertanke, och det handlar alltså om att kunna 
påvisa detta inom ett visst ämne. Att nämna sin utbildning eller egna erfarenheter 
inom relevant ämne är ett exempel (Lindqvist 2016, s.178–179). Lindqvist (2016 
s.179–180) menar att det kanske inte alltid är optimalt att endast nämna sin 
utbildning i ett tal eller text, utan ett nyanserat språk och eftertänksamhet kan visa 
på talarens förnuft, eller fronesis. Att erkänna att man faktiskt saknar kunskaper 
inom ett ämne kan också bygga förtroende; ingen kan ju vara expert på allt, menar 
Lindqvist (ibid.).  
 
Erland Lagerroth (2005 s.250–254) skriver i sin artikel ”Den episka processen och 
fronesis”, att fronesis är en form av kunskap som inte nödvändigtvis baseras på det 
vetenskapliga. Fronesis syftar till en social kompetens och förmåga, där man 
behöver ett gott omdöme för att handla rätt i en viss situation. Här handlar det om 
att erfarenhet blir till kunskap, genom att man har tänkt igenom den, förstått den 
och dragit slutsatser av den.   
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2.2.4 Bild och text i samverkan  
Holsanova (2010 s. 36–37) beskriver hur läsriktningen kan påverkas genom att 
exempelvis använda stora rubriker och bilder i ett informationsmaterial. Hon menar 
att bilder och andra grafiska element lockar till sig läsarens blick och detta gör att 
den tillhörande texten läses mer noggrant, då blicken annars hoppar väldigt mycket 
i en löpande text (ibid.). Vi läser vanligtvis inte en text från början till slut, utan 
läsaren måste bearbeta och uppmärksamma bitar av upplägget i taget (2010 s.42).  

Informationsgrafik får mycket mer uppmärksamhet än vanliga foton. Holsanova 
(2010 s.38) beskriver informationsgrafik som en kombination av skriven text, 
bilder (abstrakta eller naturalistiska) och grafik (pilar, tekniker och liknande). Den 
får läsaren att lägga mer tid på den tillhörande texten eftersom läsaren letar efter 
sambandet mellan bilderna, grafiken och texten. 

Det finns olika sätt att ta in ett budskap och minnas information. Vissa läsare, som 
Holsanova benämner som visuella tänkare, minns genom att fokusera på ett objekts 
färg och form, medan andra, verbala tänkare, minns språkliga beskrivningar bäst. 
Utöver dessa individuella preferenser, är det också viktigt att tänka på att 
kontextuella och kognitiva faktorer kan påverka hur information bearbetas. 
Kontexten påverkar hur en bild tolkas genom tidigare erfarenheter, kunskaper och 
även kulturella bakgrunder (Holsanova 2010 s.73–74).  

2.3 Tidigare forskning 
En av de forskningsartiklar som har undersökts i detta arbete är skriven av Leslie 
A. Toombs och Rachel Martin Harlow. Deras studie undersöker hur entreprenörer i 
mindre företag kan engagera sina anställda att bidra aktivt i en 
marknadsföringskampanj via sociala medier, genom att följa en strategisk plan. 
Detta samtidigt som lojalitet och förtroende inom organisationen byggs fram 
genom att bekräfta den anställdes sociala kontakter och inflytande.  
 
Deras forskning fokuserar på hur mindre organisationer kan bygga fram ett ethos, 
genom att involvera alla anställda i sin strategi och plan för sociala medier. De 
menar att konsulter inom sociala medier ofta argumenterar för att företag måste 
utveckla policys för att kontrollera hur de anställda ska använda deras sociala 
medier. Men dessa konsulter går nästan aldrig in på hur dessa policys ska utformas 
för att de anställda ska kunna bli representativa för företaget (Toombs & Harlow 
2014 s.278). Dessa policys ska kunna identifiera företagets förväntningar vad gäller 
innehåll och uttryck på ett positivt sätt. När den anställde har en klar bild över vad 
som förväntas av dem och vilken typ av nätverkande de kan göra på sociala medier, 
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byggs ett förtroende och de blir mer synliga i de sammanhang där det finns 
potentiella kunder på sociala medier (Toombs & Harlow 2014 s.280). 
 
Forskningsartikeln kommer fram till en rad olika tips för hur dessa mindre företag 
kan hjälpa sina anställda att följa strategin och företagets image, och på så sätt 
bygga sitt ethos. Bland annat: ge de anställda tillgång till företagets olika kanaler, 
se och bekräfta olika intressen och kompetenser bland de olika anställda och 
utveckla en gemensam röst som alla i företaget ska stå för. De nämner också att 
man ska hitta de olika styrkorna och intressen hos de anställda och låta rollerna 
inom marknadsföringen på sociala medier flyttas runt, för att hitta en balans inom 
företaget (Toombs & Harlow 2014 s.280–283). 
 
En viktig punkt från denna forskning är den om att utveckla ett schema över hur 
innehållet ska se ut på företagets sociala medier. Toombs och Harlow (2014 s.283) 
skriver att för att på ett effektivt sätt få in arbetet med sociala medier i det dagliga 
arbetsflödet, är det viktigt att skapa ett schema över när de ska kolla innehållet, när 
de ska lägga ut inlägg på de olika kanalerna och vilket innehåll de ska lägga ut. 
Detta ska sen också utvärderas kontinuerligt för att kunna se innehållets lämplighet. 
De har i sin forskning tagit fram ett exempel på hur ett sådant schema kan se ut 
under ett kampanjarbete på sociala medier. Några viktiga punkter som kan tas med 
som inspiration till detta arbete är:  

• Inkludera en stilguide över företagets mål, vision och värderingar. 
• Förklara hur pass involverade de anställda förväntas vara i organisationens 

sociala nätverk 
• Identifiera hur beteende online övervakas och utvärderas 
• Identifiera byggstenar för varje social kanal som möter målgruppens behov   

 
Det bör noteras att deras modell utgår från hur ett schema kan se ut under en 
kampanj och vad man som arbetsgivare ska tänka på, det är alltså inte en guide 
eller riktlinjer för hur innehållet ska se ut (ibid.). Inspiration har tagits från de 
punkter som nämns ovan och de används senare som ett verktyg för möjliga sätt att 
lägga upp innehållet i arbetet, och vad som är viktigt att ha i åtanke.  
 
Forskningsartikel tar upp vikten av att använda ett strategiskt schema, men det 
saknas riktlinjer och förslag till hur detta schema skulle kunna utformas – både 
textuellt och grafiskt. Detta arbete kan bidra med en liten insikt i hur ett sådant 
material skulle kunna utformas, genom att undersöka hur den textuella delen i en 
guide kan utformas för att öka förståelsen och trovärdigheten hos målgruppen. 
 
En annan forskningsartikel som har undersökts i detta arbetet är skriven av Malik 
Hneif och Sai Peck Lee, från University of Malaya. Deras artikel tar upp vikten av 
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att använda de rätta riktlinjerna för att de anställda (i detta fall mjukvaruingenjörer) 
ska kunna förbättra kvalitén i sitt arbete och effektivisera bland annat 
konstruktioner och planering av arbetsprocesser.  

Det finns många olika sätt att utveckla ett mjukvarusystem på, men ingenjören 
måste förhålla sig till vissa regler för att säkerhetsställa kvalitén. Eftersom det idag 
finns så många olika typer av riktlinjer för olika typer av mjukvaruprogammering 
vill deras artikel undersöka hur ingenjörer lättare kan hitta de riktlinjer som behövs 
i deras arbete. De menar att det inte bara effektiviserar arbetet, utan också ger 
slutanvändarna av produkten en viss nivå av belåtenhet när både kvalité och 
funktion är optimala (Hneif & Lee 2011 s.72).  

Hneif och Lee (2011 s.73) har i sin forskning fokuserat på så kallade 
”nonfunctional requirements”, alltså attribut som inte är nödvändiga för att själva 
funktionen ska påverkas, men som kan vara viktiga ur ett försäljningsperspektiv. 
De menar att olika företag eller system kan ha olika attribut som är viktiga. För en 
bank till exempel, är de viktiga attributen säkerhet följt av tillgänglighet. Men för 
att kunna arbeta utefter dessa attribut måste särskilda riktlinjer följas för att se till 
att alla viktiga steg tas och optimerar processen fram till färdig produkt (ibid.).  
 
Utefter detta har forskarna kommit fram till en metod som gör det lättare för i detta 
fall ingenjörer att identifiera de riktlinjer som hjälper dem att möta dessa 
”nonfunctional requirements”. De har delat upp riktlinjerna i tre olika kategorier: 
designlösningar, byggnadsstil och bästa praxis. För att kunna välja de mest 
passande riktlinjerna har de även delat in dem utefter de attribut som prioriteras, 
riktlinjernas effekt på attributen och även relationen riktlinjerna har till varandra. 
De har sedan tagit fram ett schema som tydligt delar upp riktlinjerna utefter dessa 
kategorier (Hneif & Lee 2011 s.73–74).  
 
Denna forskning visar just vikten av att hitta de mest lämpade riktlinjerna och 
kunna applicera dem på sin arbetsprocess. Hneif & Lee (2011 s.77) vill göra det 
enklare för systemutvecklare att matcha riktlinjer med just det system som de 
arbetar med, för att effektivisera arbetet. Genom att välja riktlinjer som har en 
positiv inverkan på just de attribut som är viktiga för ditt arbete, kan arbetet 
optimeras och fokuseras på det som är viktigt.   
 
Det som kan hämtas som inspiration till mitt eget arbete är att riktlinjer måste 
fokuserar kring just det specifika arbetet som ska utföras, för att arbetet ska kunna 
bli så effektivt som möjligt. Deras forskning visar vikten av att ha tydliga riktlinjer 
att följa som anställd, för att optimera arbetsprocessen, men också för att göra 
slutanvändaren nöjd (Hneif & Lee 2011 s.72). De har i sin studie förklarat hur den 
anställde ska välja den mest passande riktlinjen, men de har inte studerat hur dessa 
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riktlinjer kan utformas för att öka användarens förståelse för den. Här kan min 
undersökning komma med en möjlig lösning.  
 
Den sista artikeln som har studerats i detta arbete är skriven av Johan Åhlin, Eva 
Ericson-Lidman, Astrid Nordberg och Gunilla Strandberg. De är alla verksamma 
vid Umeå Universitet och deras artikel behandlar hur vårdpersonal upplever 
riktlinjer i deras dagliga arbete på äldreboenden.  
 
Deras forskning har kommit fram till att de anställda på äldreboenden upplever att 
riktlinjer är något som kommer uppifrån och känns kontrollerande, snarare än väl 
förankrade i just deras arbetsplats. Vårdpersonalen beskriver även riktlinjer som 
något som stjäl tid från deras patienter och som testar deras omdöme. De anställda 
menar att de kämpar att utföra sitt arbete, eftersom de måste prioritera mellan 
patientens bästa och riktlinjernas direktiv (Åhlin m.fl. 2013 s. 355). Författarna av 
artikeln menar att de flesta forskningsartiklar som behandlar ämnet riktlinjer 
koncentrerar sig på att förbättra en specifik aspekt av vården, men det finns lite 
forskning kring hur vårdpersonalen faktiskt upplever hur det är att arbeta med olika 
riktlinjer (ibid.).  
 
Inom vården används riktlinjer som ett sätt att främja hög-kvalitativ vård baserad 
på bevis och för att minska olämpliga variationer i praktiken. Riktlinjer används 
också som ett sätt att säkerställa kostnadseffektivitet och för att utbilda individer 
eller grupper. Tidigare studier har visat att riktlinjer upplevs som ett positivt 
verktyg att ha i sitt dagliga arbete, men samtidigt visar forskningen också att 
vårdpersonal upplever riktlinjer som för beskrivande och kontrollerande. Detta har 
bland annat att göra med att personalen upplever att riktlinjerna kommer 
”uppifrån”, men de vet inte riktigt vem avsändaren är. Eftersom de också känner att 
de själva inte kan påverka hur innehållet på riktlinjerna är utformat, och att 
riktlinjerna inte är utformade specifikt för just deras arbetsplats, har de inget 
förtroende för de direktiv som ges (Åhlin m.fl. 2013 s.359–360).  
 
Med denna artikel ville jag titta närmare på det negativa som riktlinjer kan föra 
med sig till en arbetsplats, om de anställda inte vet vem informationen kommer 
ifrån eller inte ser dem som ett positivt hjälpmedel. Denna forskningsartikel 
nämner bland annat inte hur riktlinjer kan formas för att vårdpersonalen ska känna 
att de har förtroende för direktiven eller kan ta stöd i materialet. Med min 
undersökning kan ett möjligt förslag till detta presenteras.  
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2.4 Källkritik 
Thurén (2013 s.7–8) skriver att källkritik går ut på fyra olika principer: Äkthet, 
tidssamband, oberoende och tendensfrihet. En källas tillförlitlighet kan alltså 
ifrågasättas genom att man tittar närmare på dessa principer.  
 
I de läroböcker som har använts, bland annat Lindqvist - Klassisk retorik för vår tid 
(2016), Hellspongs – Argumentationens retorik (2013) och Vogel – Språket, 
kroppen och tankarna (2011), är ingen av ovan nämnda författare forskare inom 
respektive ämne, men eftersom de är kunniga inom sina områden retorik och 
semantik ses de som värdefulla och pålitliga för denna undersökning. Böckerna har 
främst använts som ett komplement till forskning inom områdena.  
 
Källorna har granskats enligt Thuréns fyra principer inom källkritik (2013 s.7–8). 
Särskilt åren för publicering. De forskningsartiklar som tas upp kan betraktas som 
tillförlitliga då de är relativt nya. Den äldsta källan är från 2005 och skriven av 
Erland Lagerroth. Den kan anses som för gammalt idag, men med tanke på det 
ämne som artikeln nämner – fronesis, så kan källan ändå ses som legitim eftersom 
det är fakta som inte har ändrats sedan den publicerades. Särskilt eftersom jag 
endast använder källan som en förklaring till begreppet fronesis.  
 
I den tidigare forskning som är skriven av Hneif och Lee undersöker de hur 
användarna lättare kan välja de riktlinjer som passar just deras arbete. Men istället 
för att skapa riktlinjer som har anpassats till en specifik arbetsplats, ska den 
anställde själv avsätta tid för att leta fram passande riktlinjer att följa. Detta kan 
tyckas som en onödig väg att gå, då forskning från artikeln skriven av Åhlin m.fl. 
visar på att riktlinjer som är anpassade och riktade specifikt till en arbetsplats är 
lättare att följa och det skapar också större förtroende från användarna. Jag ställer 
mig undrande till deras inställning om att det är den anställdes uppgift att hitta 
riktlinjer för att kunna utföra sitt jobb på rätt sätt (Hneif & Lee 2011 s.77).  

 

 
 

 



 19 

 3. Metod 

Under denna del kommer metodvalen presenteras som gjorts för att kunna besvara 
forskningsfrågan. Varje specifik metod inleds med en förklaring om hur den kan 
tillföra denna undersökning.  
 

3.1 Arbetsprocess 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 1, Egen modell över arbetsprocessen vid metodval.  

 

1. Få mer detaljerad information 
om problemet och eventuella 
lösningar genom intervju med 
anställd. 

2. En webbenkät visar vad 
SynerLeap’s målgrupp saknar 
inom kommunikationen på sociala 
medier idag.   

3. En analys över inläggen på 
LinkedIn och Twitter visar vilket 
typ av innehåll som är populärast 
bland följarna idag och vad 
artefakten bör innehålla.  

4. En första skiss över guiden ger en 
tydligare bild över hur målgruppen 
interagerar med designen. 
slutresultatet. Utprovning genom 
fokusgrupp ligger till grund för 
senare designarbete.  
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3.2 Intervju 
För att få en bra utgångspunkt i arbetet, och även för att ta reda på eventuella 
lösningar på problemet, intervjuades den kommunikationsansvarige på företaget, 
Rolf Lindström. Intervjun utfördes den 2 april 2018, på SynerLeap’s kontor. Inför 
detta bedömdes att en semistrukturerad intervju skulle passa som metod, främst för 
att personen som intervjuades skulle kunna tänka mer fritt och utveckla sina tankar 
och idéer allt eftersom intervjun utfördes. Denscombe (2016 s.266–267) menar att 
just denna intervjuform är bra lämpad för en process som är i utvecklingsstadiet, 
där frågorna kan ändras från ena intervjun till den andra och ger också chansen att 
se nya spår och vinklar i forskningen.  
 
Denscombe (2016 s.266) beskriver en semistrukturerad intervju som flexibel, men 
med en grund för intervjuaren att stå på. Intervjun förbereddes med en guide, där 
ett antal frågor fanns med. Utefter det pratade Lindström fritt och kom ibland ifrån 
själva frågan, för att komma in på diskussioner om annat som också visade sig vara 
värdefullt för undersökningen.  
 
Intervjun utfördes som en förstudie för att undersöka hur kommunikationen ser ut i 
de sociala medierna idag, men främst för att se vad detta arbete kan tillföra för 
SynerLeap. Intervjuguiden som användes vid intervjun med Lindström finns att 
tillgå i Bilaga 1. Svaren från Lindström användes som underlag för senare val i 
form av design och även för att kunna förstå vad syftet med artefakten skulle bli.  

3.3 Webbenkät 
Efter att ha fastställt att de anställda är i behov av en mall över verksamhetens 
strategi på de sociala kanalerna, var nästa steg att undersöka hur SynerLeap’s 
följare ser på den kommunikation som finns på verksamhetens sociala medier idag. 
Detta för att kunna dra slutsatser om hur innehållet bör se ut. Det gjordes genom en 
kortare webbenkät som delades på deras olika kanaler.  
 
Surveyundersökningar kommer i en rad olika former, där syftet är att skapa kontakt 
med respondenter för att få ut så mycket information som möjligt. Det som skiljer 
de olika surveyundersökningar från varandra är den teknik som används för att 
kommunicera med respondenterna. Den mest använda varianten är det 
webbaserade frågeformuläret. Anledningen till dess popularitet är främst de 
datorprogram som gör det lättare och mer tillgängligt att utforma formulären och 
den låga kostnaden det blir för forskaren att distribuera och utföra undersökningen 
(Denscombe 2016, s.27–37).  
 



 21 

Denscombe (2016 s.41) skriver att sociala medier kan vara en passande miljö för 
att utföra sin surveyforskning. De olika kanalerna är utformade för att skicka 
meddelande och kommunicera med andra människor, det finns stora nätverk av 
människor att få tillgång till och dessutom är kommunikationen oftast riktat till 
människor med liknande intressen. Detta passade bra i denna forskning då arbetet 
handlar om just sociala medier och den målgrupp som rör sig där. Eftersom 
målgruppen är följare till SynerLeap, har alla det som ett gemensamt intresse och 
kan därför lättare nås via just deras kanaler.  
 
Enkäten gjordes genom programmet Formstack som verksamheten också brukar 
använda själva. SynerLeap stod som tydlig avsändare genom att loggan syntes på 
enkätens framsida, och den lades ut på deras LinkedIn, Twitter och Facebook. 
Eftersom SynerLeap har följare över hela världen och med olika bakgrund, skriver 
de all sin kommunikation på engelska. På grund av detta valdes också engelska 
som språk i webbenkäten.   
 
Tillsammans med den kommunikationsansvarige på SynerLeap utformades 
enkäten för att på bästa sätt få fram ett formulär som tilltalade målgruppen på deras 
sociala medier. För att få en tydlig bild över vilka ur målgruppen som svarat, lyder 
den första frågan i enkäten: ”Vad är din relation till SynerLeap”, varpå 
respondenterna kunde välja från en lista mellan olika målgrupper. Hela enkäten 
finns att se i Bilaga 2.  

3.4 Analys av inlägg på sociala medier 
Martin och Hanington (2012 s.40) menar att en analys kan visa teman och 
regelbundenheter i det material som analyseras. Genom att identifiera 
gemensamma teman och mönster, kan slutsatser dras från de vanligast 
förekommande ord, fraser, bilder eller handlingarna.  
 
Genom att analysera vilka inlägg som har varit populära enligt statistiken, kunde 
jag se regelbundenheter hos följarna och dra slutsatser om vad de föredrar att se på 
SynerLeap’s LinkedIn och Twitter. Genom denna metod kunde jag se tendenser till 
hur inläggen bör vara formade för att följarna ska uppskatta dem och på så sätt 
grunda mina senare designval i gestaltningen på vad statistiken visar.  
 
Denscombe (2016 s.342–343) beskriver en analys som ett syfte att förstå något 
bättre. Genom den vill man beskriva, förklara och tolka det material som ska 
undersökas. Genom att söka förklaringar till hur saker och ting hänger samman och 
varför de inträffar, kan forskaren se tendenser till hur och när det kommer att 
inträffa i framtiden. Detta är användbart för denna undersökning, då en förklaring 
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av materialet kan förutse hur SynerLeap’s följare kommer att interagera med 
innehållet på de sociala medierna, och riktlinjer som förhåller sig till detta kan 
formas. Därför undersöktes regelbundenheter hos följarnas beteende på de olika 
kanalerna.  
 
SynerLeap’s historik över inläggen på LinkedIn och Twitter sågs över genom de 
verktyg som finns på respektive sida. Statistiken visade hur många följare som 
gillat, kommenterat eller delat ett inlägg. På detta sätt kunde slutsatser dras över 
vad för slags innehåll som följarna tycks föredra att interagera med. När statistiken 
för inläggen på LinkedIn gick upp i kurvan, och vad för typ av inlägg som 
publicerats under den tiden, var också aspekter som var viktiga att analysera för 
denna undersökning. Sedan sammanställdes de inlägg som gjorde att kurvan gick 
upp och även de inlägg som gjorde att den stod still. Detsamma gällde för 
statistiken på Twitter.  
 
Det gick tydligt att se hur statistiken såg ut för den senaste månaden genom att 
exportera hela månadsrapporter från LinkedIn i en Excel-fil. För att se statistiken 
från Twitter togs en skärmbild från SynerLeap’s administrationssida. Dessa finns 
att tillgå under Bilaga 3 och 4.  

3.5 Fokusgrupp 
Nilsson, Ericson och Törlind (2015 s.87) beskriver en fokusgrupp som en metod 
som är användbar under flera steg i en designprocess. Ofta vill man få reda på hur 
användandet av nuvarande produkter ser ut i ett tidigt skede. Senare i processen 
kan en fokusgrupp ge värdefull feedback på materialet som håller på att utvecklas.  
 
Eftersom det sedan tidigare inte finns något liknande material än det som kommer 
utvecklas under denna undersökning var det viktigt att från början se hur 
målgruppen interagerade med ett liknande material. För att göra detta fick en 
fokusgrupp ta ställning till en skiss över de riktlinjer som sedan skulle utvecklas 
vidare till gestaltningsförslaget.  
 
Inför fokusgruppen bör en lista med frågor, en intervjuguide, göras och testas på 
målgruppen. Det är viktigt att under samtalet vara observant på vem som är mer 
dominant och vem som behöver stöd att svara på frågorna. Det är viktigt att alla i 
gruppen är med under samtalet (Nilsson, Ericson och Törlind 2015 s.87). Detta 
togs i beaktande både inför och under samtalet, genom att ställa frågor specifikt till 
de i gruppen som var mer tystlåtna, medan de som hade lättare för att prata kunde 
diskutera mer fritt mellan varandra.  
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De frågor som ställdes under fokusgruppen finns att tillgå i Bilaga 5. Under Bilaga 
6 finns även den skiss över gestaltningen som gruppen hade att diskutera kring. 
Samtalet ägde rum den 26 april och det var fyra personer som deltog. Skisserna 
presenterades och skickades runt bland de medverkande, samtidigt som de fick 
svara på frågor angående innehåll och utseende.     

3.6 Etiska aspekter 
Inför en intervju finns många olika etiska aspekter att ha i åtanke. Det är särskilt 
viktigt att man som forskare kan undvika psykologisk och fysisk skada 
(Denscombe 2016 s.428). Innan intervjun utfördes sågs därför frågorna över en 
extra gång, för att försäkra att de inte var för känsliga eller kändes otrygga för 
intervjupersonen. Respondenterna fick också förklarat för sig vad intervjun skulle 
handla om och vilka typer av frågor som jag ville få svar på. Det var också viktigt 
att personen var medveten om hur informationen skulle behandlas och var den 
skulle synas. Även detta var något som vi gick igenom innan intervjun började.  
 
Med Lindströms tillstånd spelade jag in hela intervjun. Detta gjordes även inför 
samtalet i fokusgruppen, där jag förklarade syftet med samtalet och frågade också 
om det var okej att spela in deras samtal. Jag förklarade även för fokusgruppen att 
deras samtal inte skulle användas i något offentligt sammanhang.  
 
Denscombe (2016 s.430) skriver också att människor aldrig får tvingas till 
deltagande i forskning, utan måste frivilligt medverka. Jag beskrev för mina 
respondenter i webbenkäten att deras svar skulle hållas anonyma och att 
informationen inte skulle spridas till obehöriga, i detta fall innebar det att 
informationen endast behandlades av mig och min handledare på SynerLeap.  
 

3.7 Metodkritik 
Martin och Hanington (2012 s.172) menar att en enkät inte är ett exakt sätt att få 
reda på målgruppens tankar och åsikter. Det behövs också till exempel 
observationer för att verkligen se hur målgruppen interagerar med designen. En 
webbenkät var den mest effektiva metoden för att få reda på mer om hur 
målgruppen ställer sig till SynerLeap’s sociala medier. Jag valde att inte göra 
någon observation eller liknande då följarna inte är den primära målgruppen för 
den design som jag sedan skulle utveckla.  
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Precis som Wikberg Nilsson, Ericson och Törlind 2015 s.87) skriver så är det 
viktigt att jag som facilitator kan styra gruppen i rätt riktning under en fokusgrupp. 
Detta visade sig dock vara svårare än vad jag trodde, då alla i min fokusgrupp 
redan kände varandra väl och samtalet lätt kunde ta en annan riktning. Den tid som 
var avsatt för fokusgruppen hade kunnat blivit ännu mer fokuserad på just de frågor 
som jag hade med mig.  
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4. Resultat av insamlad empiri 

I detta avsnitt presenteras de resultat som intervjun med SynerLeap’s 
kommunikationsansvarige, webbenkäten, analysen och fokusgruppen visade.  

4.1 Intervju 
I intervjun med SynerLeap’s kommunikationsansvarige Rolf Lindström kom det 
fram att hans kollegor främst brukar ställa frågor till honom om hur de ska hantera 
information angående SynerLeap från sina egna konton på sociala medier. 
Lindström (2018) menar att ju fler av de anställda som skriver inlägg angående 
företaget desto bättre, och uppmuntrar alla att försöka själva. Han brukar ge dem 
generella tips om hur man till exempel taggar eller länkar till andra sidor.  
 
Den information som sprids mest på deras sociala medier är om deras 
medlemsföretag. Lindström (2018) säger att de alltid försöker lyfta dem och deras 
framgång, så att de i sin tur kan dra nytta av ABB:s och SynerLeap’s nätverk, både 
på sociala medier och runt om i företaget. Tonen och språket ska förmedla 
SynerLeap’s syfte – att vara ett nytt, fräscht företag på marknaden som vill göra 
snabba affärer och lyfta in startup-företag in på den större arenan. Detta skapas 
genom att använda en positiv ton och ett språk som exalterar följarna. De vill 
rekrytera nya medlemmar genom att demonstrera de nuvarande medlemmarnas 
framgångar och potential de fått genom SynerLeap (ibid.).  
 
” Vi försöker alltid att lyfta fram våra företag, när de har gjort något omskrivet eller 
något som kan skrivas om, om de vunnit något, som ett avtal eller liknande. 
Företagen ska kunna dra nytta av vår kommunikationsapparat också – våra företags 
framgångar är den bästa reklamen vi kan ha för att få fler företag”. 
(Lindström 2018) 
 
En kommunikationsstrategi för SynerLeap’s sociala medier ska stärka företagets 
vision och den strategi de har för hela verksamheten. Eftersom de fortfarande är 
relativt nystartade är denna strategi under bearbetning. Riktlinjer skulle ge en 
tydligare bild över hur tonen och språket skulle vara format på inläggen, enligt 
Lindström (2018).  
 
Det jag fick ut av intervjun med Lindström var att han i nuläget verkar väldigt 
stressad av hur situationen ser ut. Han vill göra mycket med de olika sociala 
kanalerna och är själv väldigt kunnig inom området, men det finns inte tid eller 



 26 

resurser för honom att fullfölja sina idéer ensam. En guide över hur alla i teamet 
kan hantera kanalerna skulle inte bara avlasta Lindström i hans arbete, men det 
skulle också ge hela teamet ett gemensamt mål att sträva efter och en tydlig 
struktur i deras arbete.  

4.2 Webbenkät  
Webbenkäten låg ute på LinkedIn, Facebook och Twitter under fem dagar innan 
jag kollade hur svarsfrekvensen såg ut. Då hade endast två personer svarat, och vi 
kunde se genom statistiken på de olika plattformarna att båda var ABB-anställda.  
 
Efter fem dagar hade inlägget nått 73 personer på Facebook, men det var då endast 
två som hade klickat på länken. På LinkedIn hade inlägget nått 19 personer efter 
fem dagar, varav ingen hade klickat på länken. Inlägget visades på Twitter 348 
gånger. En person klickade på länken och inlägget blev delat en gång. Jag ville i 
detta skede att åtminstone två till tre personer till skulle svara, så att jag hade 
tillräckligt med svar för att kunna dra någon slutsats. Vi bestämde oss för att lägga 
ut enkäten igen för att försöka nå fler. Efter ytterligare fem dagar hade endast en  

Fråga Respondent 1 Respondent 2 Respondent 3 
Your relation to 
SynerLeap? 

ABB Employee ABB Employee Startup – member 
of SynerLeap 

What are the key 
components in a 
post from 
SynerLeap on social 
media that makes 
you want to hit” 
like”, comment or 
repost? 
 

Posts about the 
members and the 
people behind 
Synerleap. 

News and 
presentations 
about start-ups and 
the people behind 
the companies. 

Attractiveness 

What type of 
information would 
you like to see more 
of in posts from 
SynerLeap?  
 

More posts from 
the members and 
how they´re 
incorporated in 
ABB´s businesses 
and processes. 

Info about 
technique and 
entreprenueral 
spirit. 

Business potential 

Figur 2. Utdrag från svaren på webbenkäten, där de tre första frågorna syns till vänster i tabellen och 
respondenternas svar till höger.    
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person till svarat på enkäten, vilket alltså betydde att jag hade fått tre respondenter 
totalt. Deras svar redovisas som helhet i Bilaga 2. 
Bilden ovan visar ett utdrag från sammanställningen av svaren. Eftersom det endast 
var tre respondenter på webbenkäten, valde jag att använda alla svaren i min 
undersökning. Respondent 1 och 2 är ABB-anställda och respondent 3 är 
SynerLeap-medlem. 
 
Respondent 1 vill se mer inlägg som handlar om medlemmarna och hur de 
samarbetar med ABB:s olika affärer och projekt. Respondent 2 vill läsa om mer 
teknisk information och entreprenörsanda. Respondent 3 vill se fler inlägg som 
handlar om affärsmöjligheter. Vid frågan om vilken typ av inlägg som de idag 
brukar gilla, kommentera eller dela vidare, svarar alla olika. Respondent 1 gillar 
inlägg som handlar om medlemsföretagen och människorna bakom SynerLeap. 
Respondent 2 gillar nyheter och presentationer om startup-företagen, och 
människorna bakom dem. Respondent 3 svarar bara ”attractivness”. Jag tolkar detta 
svar som att personen gillar den typ av inlägg som marknadsför SynerLeap och 
deras medlemsföretag på ett positivt sätt, vilket också attraherar nya 
affärsmöjligheter för dessa företag.  
 
Mina resultat visade att LinkedIn är en viktig kanal för följarna, då kanalen finns 
med i alla frågor gällande vilka kanaler personen följer och vilken kanal de föredrar 
när de läser inlägg om SynerLeap. Alla svarar också att det är troligt att de kommer 
rekommendera en vän eller kollega att följa SynerLeap på någon social kanal. 
Dessa två frågor finns med i den fullständiga sammanställningen under bilaga 2. 
 
Min slutsats är att inläggens form och innehåll styrs mycket av vem i målgruppen 
man vill nå ut till. De som är anställda av ABB vill se mer av medlemsföretagen, 
eftersom det är dessa företag som de möjligtvis kan starta samarbeten med. 
Medlemmarna i sin tur vill se mer inlägg som visar exempel på affärsmöjligheter, 
då det är den största anledningen till att de blev medlemmar.  

4.3 Analys av inlägg på sociala medier 
Utifrån statistiken från både LinkedIn och Twitter kunde jag tydligt se vilka inlägg 
som fick flest klick och vilka som det gick sämre för. I detta fall innebär ett ”klick” 
att följaren antingen klickar på en länk eller på ett foto, eller klickar på ”läs mer” 
för att kunna se hela texten. Statistiken visade också hur många följare som gjort en 
”social handling” på inlägget. Detta innebär att personen gillar, kommenterar eller 
delar inlägget. Se Bilaga 3 för rapport från LinkedIn och Bilaga 4 för skärmbild 
från rapporten från Twitter.  
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För att kunna göra en mer utförlig undersökning jämförde jag statistik för inlägg 
från olika månader. Det visade sig att ett inlägg som handlade om hur Synerleap 
hade tagit emot besökare i form av ABB-trainees fick över 900 klick och 26 
handlingar på LinkedIn, vilket stod ut som betydligt mer än resten av inläggen som 
lades ut under både mars och april. Detta står i relation till det inlägg som fick 
sämst klick (5 stycken) och handlingar (1 stycken) enligt statistiken. Även det 
inlägg som ligger näst högst i statistiken låg långt under det populäraste inlägget, 
med 567 klick och 13 handlingar.  
 
Inlägget bestod av flera bilder från eventet och de personer som var involverade 
blev ”taggade” med sina namn, alltså kunde även deras egna följare se inlägget. 
Detta kan vara en bidragande faktor till att fler personer interagerade, eftersom 
inlägget nådde ut till en större målgrupp.  
 

Bilden till vänster visar ett utdrag 
från SynerLeap’s LinkedIn, där 
inlägget publicerades. Här kan man 
se att förutom de bilder som visas, 
så indikerar plustecknet och siffran 
fyra på bilden längst ner till höger 
att det finns fyra stycken bilder till 
att se. Detta kan ha haft en betydelse 
för hur många som klickat på 
inlägget, då de flesta förmodligen 
klickat för att se fler bilder. Det 
finns även en kommentar från en 
person som medverkade på eventet, 
vilket också har höjt statistiken för 
inlägget. 
 
 
 

 
 
 

Det viktigaste, anser jag, är att några av de som arbetar i teamet på SynerLeap, Rolf 
och Camilla, är taggade i inlägget. Detta innebär att även deras kontakter på 
kanalen kan se och interagera med innehållet. De har båda ett stort kontaktnät och 
inflytande i branschen, vilket kan ha stor inverkan på statistiken av inlägget.  
 
På Twitter såg statistiken lite annorlunda ut. Där låg tre inlägg i toppen för 
interaktion under mars månad och de handlade främst om någon typ av handling 

Figur 3. Skärmavbild från LinkedIn. Ett inlägg som fått höga betyg 
enligt statistiken den senaste månaden. 
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eller nyhet som SynerLeap eller deras medlemsföretag hade gjort. Jag kom fram till 
slutsatsen att nyheter generellt verkar vara mer populära på Twitter än på LinkedIn. 
Detta förmodligen eftersom Twitter är en nyhetskanal och marknadsför inte sig 
själva som ett socialt media.  
 
Bilderna nedan visar ett exempel på hur dessa nyhetsinlägg var upplagda. Bilder, 
taggningar av företag och personer, och en kort text är vad de populäraste inläggen 
består av. Att tagga ett företag, event eller en person tror jag har en stor inverkan på 
hur många personer man faktiskt når, eftersom inlägget då även når ut till den 
personens nätverk vilket också ökar interaktionen med inläggen. Inlägget som visas 
i bilden i mitten nedanför låg också i toppen av statistiken. Det visar att nyheter om 
nya medlemsföretag även är populära på Twitter och inte bara på LinkedIn.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Skärmavbild från Twitter. Tre inlägg som har legat i toppen av statistiken under januari respektive 
mars månad. 

Det jag tar med mig från dessa resultat är att inlägg som målgruppen verkar mest 
intresserade av kan innehålla både nyheter och event. Det skiljer sig en del från 
LinkedIn och Twitter, där följarna på LinkedIn interagerar med inlägg som har 
många bilder och som gärna beskriver ett event eller liknande som SynerLeap varit 
med på. Nyheter om nya medlemmar eller kollegor är högt rankade, kanske för att 
LinkedIn är ett verktyg för ditt professionella nätverk och anställningar då är av 
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högt intresse. På Twitter är nyhetsinnehåll mest intressant, där inlägg om 
medlemsföretagens framsteg ligger i topp. Men även nya medlemmar och event är 
intressanta, kanske för att det även här förekommer så kallade ”taggningar” i 
inläggen, vilket breddar målgruppen.  
 
4.4 Fokusgrupp 
Fokusgruppen gav mig information om hur målgruppen tog emot min skiss på 
gestaltningen och vad jag behövde förändra. Det var fyra personer som deltog i min 
utprovning, vilket är ungefär hälften av de i teamet som befinner sig på kontoret 
kontinuerligt under en arbetsvecka.  
 
Jag började med att förklara för gruppen hur bakgrunden såg ut och vad jag ville få 
ut från utprovningen. Det var också viktigt för mig att de visste hur jag skulle 
behandla deras åsikter och den informationen jag fick ut från vårt samtal. När det 
var tydligt att de förstod bakgrunden och syftet med samtalet, och att informationen 
inte skulle spridas till någon annan, fick de börja med att titta på den skiss som jag 
hade med mig. Jag hade med mig ett antal frågor som jag utgick från under 
samtalet. Dessa frågor finns att se under Bilaga 5.  
 
De resultat som jag tar med från vårt möte var att texten fick majoriteten av 
gruppen att känna förtroende för direktiven, varav en person ansåg att direktiven 
borde vara ännu mer direkta. Personen menade specifikt att ord som ”bör” och 
”lite” gav texten en osäkerhet och dessa ord kunde bytas ut eller tas bort för en mer 
auktoritär text. Två personer ur gruppen höll med och ansåg också att detta kunde 
förstärka textens trovärdighet.  
 
Vid frågan ”Är de ord som används i texten tillräckligt förklarande och lätta att 
förstå?”, svarade en respondent att ”Orden behöver inte förklaras tydligare, det är 
ord som man förstår idag, till exempel ordet ”likes”. Hade du frågat för fem år 
sedan hade jag inte förstått det ordet”. Andra ur gruppen fastande vid ordet 
”statiskt”, och menade att det är lite svårt att förstå i detta sammanhang. Meningen 
som ordet förekommer i var ”Innehållet bör vara lite mer statiskt än på andra 
kanaler då Twitter främst är en nyhetskanal och inte lika öppen för dialog som 
exempelvis LinkedIn”. Twitter är ju inte stillastående, så ordet statiskt gjorde dem 
lite kluvna. Begreppet kanal ansåg gruppen var lätt att förstå, då det är något de 
själva använder och som de tycker innehåller mycket information. Andra ord som 
diskuterades var ”interagera”, vilket respondenterna upplevde som informativt och 
sammanfattande för kontexten.  
 
Frågan ”Vill du se exempel på de uppmaningar som ges i texten,  
som – ”Innehållet ska vara mer personligt, ledigt och positivt”?”, gav svaren att 
exempel vore bra, men kanske inte i detta material. Gruppen var överens om att 



 31 

exempel, tips och råd skulle göra detta material för tungt och texten skulle bli för 
lång. Däremot var alla överens om att det finns ett behov av att kunna se exempel 
på populära inlägg.  
 
Andra åsikter som kom fram under fokusgruppen var att texten var tillräckligt kort 
och lätt att ta in. Att jag skrivit i texten att mina direktiv grundar sig på statistik och 
undersökningar gav målgruppen ett förtroende för texten och de upplevde att 
direktiven var lätta att följa. Deras sammanlagda svar ledde till vidare bearbetning 
av skissen, bland annat i form av ordval, andra meningsbyggnader och designval.  
 
Ett behov som gjordes tydligt under utprovningen var att det saknades ett material 
som gav tydliga exempel på hur ett populärt inlägg kan se ut enligt statistiken. 
Därför har jag i min slutgestaltning inkluderat en sida med riktlinjer över hur ett 
inlägg bör skapas utefter den undersökning som jag gjort över statistiken på 
LinkedIn och Twitter. Jag ansåg också att en förklaring över hur målgruppen ser ut 
och hur inläggen ska planeras behövs, för att optimera deras arbete på sociala 

medier.  
 
Figur 5. Utdrag från min första skiss över designen som användes under fokusgruppen. 
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5. Gestaltningsförslag 

I denna del lyfter jag fram mina förslag till en möjlig designlösning och mina 
designval, samt förklarar hur teorier har använts.  

5.1 Designprocess 

 
 
 

 

 

 

 

Figur 6. Egen modell över min designprocess. 

Detta är en egen modell över min designprocess, där jag i början av processen 
undersökte behovet och problemet genom min intervju, webbenkät, fokusgrupp 
och analys. Utefter dessa kunde jag sammanfatta de resultat jag fick och börja 
skissa på en prototyp. Genom den intervju som genomfördes kunde behovet av mitt 
arbete sammanfattas, medan webbenkäten och analysen gav mig information om 
hur inläggen bör formas för att göra SynerLeap’s följare nöjda. Utefter detta 

1. Etablera behov och 
problembakgrund genom 
intervju, analys och 
webbenkät 

2. Idégenerering och 
skissande utifrån 
resultat 3. Utprovning genom 

fokusgrupp 

4. Slutgiltigt förslag till 
gestaltning 



 33 

skapades riktlinjer som kunde förhålla sig till både SynerLeap’s egna mål och deras 
följares önskemål.  

5.2 Layout  
Gestaltningens grafiska formgivning är grundad på företagets grafiska profil och på 
de resultat som gjorts tydliga i min utprovning. Enligt kommunikationsansvarige 
Rolf Lindström har jag kunnat designa materialet utefter mina egna val. Dock har 
jag valt att gå efter SynerLeap’s profil så mycket som möjligt för att skapa 
igenkänning hos min målgrupp. Förutom detta har jag även använt mig av 
Holsanovas teorier inom bild och text i samspel, som beskrivet i min teoridel i 
denna rapport, i mitt arbete med användande av bilder och ikoner i gestaltningen.  
 
Ikonerna framför varje punkt ska ge användaren en tydlig indikation på vad texten 
handlar om, men också ge designen ett visuellt lyft.  Holsanova (2010 s.65) skriver 
hur analoga bilder inte ska tolkas bokstavligt, utan de står för mer än vad som 
avbildas. Genom att läsaren förstår objektets funktion, kan de sedan överföra den 
kunskapen till förklaringen över objektet. Ikonerna i detta fall är det analoga bilder 
som representerar textens innehåll, men utan rätt förkunskaper kan de såklart tolkas 
olika. Det blir dock tydligt vad de representerar i och med att de står framför varsitt 
textstycke.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Jag valde att ha med ikoner i min design då de har en dekorativ funktion, där syftet 
är att de ska locka till läsning och ge mer luft till texten (Holsanova 2010. S.67). 
Men de kan också ses som schematiska bilder, där bilderna kan tolkas olika 

Figur 7. Utdrag från slutgestaltning, ikoner som finns med under riktlinjer för SynerLeap's stil 
och profil på sociala medier 
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beroende på vilken kontext de befinner sig i, läsarens tidigare kunskaper och 
erfarenheter (2010 s.74–75). I detta fall blir kontexten tydlig då varje ikon hör till 
en text som förklarar innehållet och ger läsaren en klar bild över vad de 
representerar. Det blir också lättare för läsaren att se var ett nytt stycke börjar och 
innehållet blir lättare att överblicka. Precis som jag tar upp under min teoridel, så 
dras läsarens blick lättare till informationsgrafik, vilket också är en anledning till 
varför jag valde att använda ikoner. Andra ikoner som används är de pilar som 
finns att se på sidan angående exempel på populära inlägg. Pilarna har även de en 
dekorativ funktion, för att locka läsarens blick till bilderna som pilarna pekar mot, 
och även för att få in en rörelse i materialet (Holsanova 2010 s.67).  
 
De bilder som används är skärmavbilder tagna från SynerLeap’s konto på Twitter 
och LinkedIn, som jag även använt som exempel under avsnittet om analys av 
inlägg på sociala medier på sida 28 och 29. Holsanova (2010 s.73) nämner att alla 
människor tar in och minns information på olika sätt, bland annat genom den 
språkliga och den ikoniska kategorin. Den språkliga tänkaren föredrar information 
genom text, medan den ikoniska tänkaren koncentrerar sig på objektet och dess 
form och färg. Med tanke på detta valde jag att ha med dessa bilder, så att skilda 
typer av informationsinsamling kan användas för att olika typer av användaren ska 
kunna ta in riktlinjernas direktiv.  
 
Det typsnitt som jag har använt är Roboto, ett sanseriftypsnitt som SynerLeap 
använder i deras egna grafiska profil. SynerLeap’s egna logga finns med i det 
översta vänstra hörnet på varje sida. Det är tänkt att ge materialet en tydlig 
avsändare, men också att ge materialet mer trovärdighet genom att målgruppen 
känner ännu mer tillit till ett material som kommer från deras eget företag.  

5.3 Informationsurval  
Slutgestaltningen består av fyra olika sidor, de finns att se i sin helhet under Bilaga 
7.  De fyra sidorna innehåller olika typer av information som tillsammans utgör ett 
material som användaren kan ta stöd i när hen skapar innehåll på sociala medier.  
 

Figur 8. SynerLeap's logga som används i designen, tillsammans med typsnittet som företaget använder, och 
som har använts i min slutgestaltning.  
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I mitt gestaltningsförslag för riktlinjer över SynerLeap’s stil och profil har jag valt 
att inkludera olika punkter som tillsammans bygger upp ett inlägg på sociala 
medier:  innehåll, språk/stil och bilder. Dessa ämnen representeras av olika ikoner. 
Bredvid varje ikon finns en text som förklarar och ger direktiv över hur 
målgruppen ska förhålla sig till varje del för den specifika kanalen. Textens 
innehåll utgår från den information jag har fått genom metoderna i detta arbete, 
bland annat intervjun med Rolf Lindström.  
Informationen är baserad på de resultat som jag fått från mina metoder och 
tillsammans står de för hur ett inlägg bör formas enligt vad följarna gillar idag, och 
vad de önskar se mer av. De riktlinjer som ges är alltså baserade på vad som följer 
SynerLeap’s syfte, men också på vilket innehåll som främjar följarnas önskemål, 
enligt webbenkäten och statistiken.  

 
Efter min fokusgrupp blev det tydlig att teamet på SynerLeap även saknade 
material som gav dem en tydlig bild över hur ett inlägg kan se ut. Eftersom det 
fanns ett sådant tydligt behov, valde jag därför att inkludera ett material som kan 
hjälpa användarna att skapa ett inlägg, med praktiska exempel. Direktiven och de 
exempel som ges är baserade på min analys över statistiken på LinkedIn och 
Twitter.  

Figur 9. Utdrag från slutgestaltning, inledning till de riktlinjer som anges för att hålla sig till företagets profil, 
syfte och stil.  

Figur 10.  Utdrag från slutgestaltning, introduktionstext till material för praktisk formgivning av inläggen. 

Genom de företagskonton vi har för de olika kanalerna kan statistik tas fram över alla 
inlägg. Denna statistik visar klick-frekvens, delningar och kommentarer som våra följa-
re gör. Vi vill att våra inlägg ska få hög statistik, eftersom det innebär att våra följare är  
intresserade och har glädje av vårt innehåll. Genom att följa statistiken kan vi också  

utvärdera och förbättra vår kommunikation hela tiden. 

Nedan följer  exempel på hur populära inlägg ska utformas för att höja statistiken. 
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Förutom de olika punkterna som står för hur inläggen ska formges, valde jag att ha 
med bildexempel på inlägg som enligt statistiken har varit populära. Det är samma 
exempel som jag har tagit upp i min analys över de sociala medierna, under min 
metod-del i detta arbete.  
 
Jag valde även att designa en sida som kan ses som en liten introduktion till arbetet 
på sociala medier. Jag resonerade att det kan vara bra för de anställda att få en 
tydlig bild över sin egen målgrupp, och en överblick över hur ett inlägg kan 
planeras. Med denna text ville jag också förtydliga syftet med riktlinjerna och den 
anställdes roll i arbetet.  

5.3.1 Semantisk kategorisering i gestaltningen 
Eftersom kognitiv semantik är baserad på användaren och hur hen samspelar med 
omvärlden (Vogel 2011 s.35), kan det vara av betydelse för mig att använda ord 
som finns på basnivån inom kategoriseringen. Detta eftersom ord på basnivån är 
lätta att förstå och förklara, samtidigt som de innehåller mycket information (ibid.).  
 
För att få in ord på basnivån i min gestaltning har jag haft både den erfarne 
kommunikatören och den mindre erfarne kommunikatören i åtanke, eftersom det är 
viktigt att informationen kan förstås och följas av båda. Exempel på ord som jag 
valt i min gestaltning och som kan kategoriseras på basnivån för målgruppen är 
”kanal”, ”tagga” och ”skapa”. Dessa ord innehåller mycket information, samtidigt 
som det är ord som målgruppen arbetar med ofta och känner igen, enligt min 
fokusgrupp. I enighet med de teorier som tas upp under kapitlet om semantisk 
kategorisering är ord på basnivån också lätta att använda och detta kunde jag också 
testa på min målgrupp.  
 
Enligt Vogels teorier om kategorisering, är ord på basnivån mer inpräntade rent 
kognitivt i vårt medvetande (2011 s.35). I och med denna teori har jag valt att 
använda ord i min gestaltning som målgruppen har gjort tydligt att de känner igen 
och är bekväma med. Utefter mina metoder kunde jag pröva teorin om att 

Som delaktig i ledningsgruppen på SynerLeap representerar du ofta organisationen 
genom dina egna konton på sociala medier. Därför är det viktigt att den information 

du förmedlar följer företagets vision, syfte och värdegrund. 

Nedan följer våra grundtankar för hur innehållet på sociala medier ska formas. 

Figur 11. Utdrag från slutgestaltningen, introduktionstext till material för målgrupp och planering av inlägg. 
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användandet av ord på basnivån kan ge läsaren mer information, samtidigt som 
texten inte blir för tung att läsa.  
 
För att få en förståelse för vilka ord som passar bäst i min design, frågade jag min 
målgrupp under min fokusgrupp vad de ansåg om de ord som fanns i texten. De ord 
som används i gestaltningen och kan kategoriseras på basnivån är bland annat 
”kanal”, som jag använder istället för ”social kanal” eller ”sociala medier”. Det 
syns i denna mening: ”Genom de företagskonton vi har för de olika kanalerna kan 
statistik tas fram över alla inlägg”. Detta ord valde jag för att målgruppen anser att 
det är väletablerat på arbetsplatsen och för att det innehåller mycket information.  
 
”Taggning” och ”likes” är ord som är direkt översatta från engelskan, men som inte 
behövde förtydligas för målgruppen. De är väletablerade inom språket för 
kommunikationen på sociala medier. De innehåller mycket information, samtidigt 
som de är lätta att förstå. Ordet ”interagerar” är något som ofta förekommer i min 
gestaltning, då jag ser det som ett tydligt sätt att förklara alla de sätt som följaren 
på något vis hanterar inlägget på de sociala medierna, till exempel att gilla, dela, 
kommentera, klicka eller liknande. Det syns i meningen: ”Låt läsaren interagera 
med inlägget, genom att ställa frågor eller påståenden”.  
 
Den semantiska kategoriseringen har även inneburit att jag har fått välja bort ord 
som målgruppen inte har förstått eller som de tycker är för svåra. Efter min 
utprovning stod det klart att ordet ”statiskt” inte återgav den information som var 
tänkt. Istället valde jag att ta bort ordet helt, då det framkom efter diskussion med 
målgruppen att det var överflödig information.   
 
Jag har även uppmanat min egen målgrupp att använda ord på basnivån när de 
själva skriver en text. Detta syns i meningen: ”Använd ord som inte är för tekniskt 
avancerade för att inkludera hela målgruppen. Ett ord som ger mycket information 
utan att behöva förklaras är optimalt för att inkludera personer från olika kulturer 
och med olika erfarenheter. Språket blir då också ledigare och det går snabbare att 
förstå budskapet”. Detta är grundad på de undersökningar som jag har gjort i mitt 
arbete och den förståelse som har skapats kring SynerLeaps följare.  

Figur 12. Utdrag från slutgestaltningen, exempel på uppmaning till användarna att använda ord på basnivån. 
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Innehållet på alla sidor är uppdelat i olika punkter. Detta för att läsaren snabbt ska 
få en överblick över texten och även lätt kunna följa direktiven i den ordning som 
de står. Genom att använda ikoner som finns framför punkterna ska användaren 
kunna sortera in dem i olika kategorier. Eftersom den semantiska kategoriseringen 
ofta grundas i varje enskild individs tidigare erfarenheter och kulturella bakgrund, 
har jag arbetat med ikoner som min målgrupp förstår och kan förknippa med ett 
tydligt ämne, bara genom att snabbt läsa igenom materialet. Den text som hör ihop 
med varje ikon är kort och koncis, med direkta direktiv snarare än råd eller tips. Ur 
ett semiotiskt perspektiv är ikonerna tillsammans med den korta och tydliga texten 
ett sätt att även där kategorisera in informationen i mindre delar, att bryta ut viktiga 
punkter och hitta det man själv behöver stöd i.  

Tydliga rubriker som ”Riktlinjer för inlägg på sociala medier”, ”Att skapa populära 
inlägg”, ”Målgrupp” och ”Planera ditt innehåll” ska hjälpa läsaren att hitta rätt 
innehåll och snabbt kunna hitta det man behöver hjälp med i texten. Min 
förhoppning är att läsaren då lättare ska kunna känna förtroende för innehållet, 
eftersom materialet är upplagt på ett sätt som gör det lätt att använda. Att följa 
tydliga rubriker är också ett sätt för användaren att kategorisera informationen i de 
delar som redan är känt och det läsaren vill veta mer om. Enligt Holsanovas teorier 
som nämnts tidigare, är rubriker också ett sätt att fånga läsarens uppmärksamhet.  
 

 
 

 

 

 

 

 

Att skapa populära inlägg  

på sociala medier

Vägledning för LinkedIn
Figur 14. Exempel på de rubriker som finns i slutgestaltningen. 

Figur 13. Exempel på ikoner i slutgestaltningen som guidar läsaren.  
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5.3.2 Ethos i gestaltningen 
Jag valde att använda mig av retorik i denna undersökning för att se om 
trovärdighet kan stärka textens direktiv och ge läsaren mer tillit till riktlinjerna. För 
att få in en trovärdighet i texten har jag valt att styrka tipsen genom att skriva att 
det är grundande på undersökningar. Detta för att läsaren ska få förtroende för mig 
och mina direktiv. Ett annat sätt att få in trovärdighet var att ge en förklaring till 
varje instruktion. Jag påvisar min fronesis genom att omvandla den information jag 
samlat i min undersökning till kunskap, genom att dela med mig av de slutsatser 
jag dragit. Detta redovisas i meningar som i bilden nedan. Även det material som 
ger exempel på hur ett populärt inlägg kan skapas, visar på min fronesis då jag 
genom statistik och undersökningar kan ge belägg för de direktiv jag återger och på 
så vis visar på min kunskap i ämnet.  

Lindqvist (2016 s.83) skriver att ethos kan värderas olika beroende på kontexten. 
Jag ville att min text skulle ge tydliga direktiv genom att påvisa min kunskap, men 
att ha en design som tilltalar målgruppen kan också skapa förtroende för mig som 
designstudent och formgivare. Jag valde därför att följa SynerLeap’s egna grafiska 
profil i form av typsnitt och färgval, eftersom målgruppen redan har förtroende för 
företaget. Teorin om att ethos kan skapas i en text genom att påvisa sin egen 
kunskap om ämnet tycktes fungera på min fokusgrupp och är därför något jag 
kommer använda mig av i min gestaltning. Detta genom att nämna att mina 
direktiv grundas i statistik och undersökningar. I min utprovning fick jag också en 
del information kring deras åsikter angående designen. Enligt fokusgruppen var 
min trovärdighet i texten tydligt, men kunde förbättras ytterligare genom att ta bort 
ord som ”bör” och ”lite”, då det försvagade direktiven något.  
 
Jag har även uppmanat de anställda att själva få in trovärdighet i texten, genom att 
dela inlägg från sidor som anses vara av god kvalité och är tillförlitliga. Detta finns 
att läsa i andra stycket i mallen för Twitter, se bild nedan.  

Figur 15. Utdrag från slutgestaltningen, exempel över statistik som kan öka trovärdigheten i en text. 
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Ett annat exempel på hur trovärdigheten i texten vägleder läsaren är i 
introduktionstexten till sidan om målgrupp och planering av inläggen. Istället för 
att skriva att följande sida innehåller tips och råd, valde jag att direkt skriva att 
informationen är grundtankar kring hur innehållet ska formas. Precis som 
målgruppen nämnde under min utprovning, så kan ord som ”bör” och ”kan” bli för 
vaga och det skapar en osäkert hos användaren till materialet. Genom att ta bort 
sådana ord och istället koncentrera texten kring vad som faktiskt ska vara med, kan 
användaren känna ett stöd i materialet och uppleva en större trovärdighet för 
direktiven.  

5.3.3 Pathos i gestaltningen 
Precis som nämnt i teoriavsnitet i detta arbete, kan pathos användas för att skapa 
eller påverka känslor hos mottagaren (Lindqvist 2016 s. 82–83). På alla sidor i 
gestaltningen börjar texten med att förklara hur materialet ska användas. Genom att 
använda pathos i texten kan jag försöka väcka läsarens känslor. Jag har använt ett 
du-tilltal och ett vi-tilltal för att läsaren ska uppleva att direktiven vänder sig direkt 
till hen, och för att skapa en känsla av jämlikhet och tillhörighet mellan 
SynerLeap’s team och texten.  

 

 

 

 

Figur 17. Exempel på användandet av du -tilltal. 

5.4 Format 
Formatet på min gestaltning är i stående A4-format. Detta för att ett standardmått 
gör sidorna lätta att skriva ut, men också för att det är ett format som företaget ofta 
använder både digitalt och i tryck. Formatet bör också kunna tryckas upp i större 
storlek, vilket kan bli viktigt om företaget önskar sätta upp sidorna på väggen eller 
liknande, för en bredare överblick. Slutgestaltningen består av fyra sidor.   

Som delaktig i ledningsgruppen på SynerLeap representerar du ofta organisationen 
genom dina egna konton på sociala medier. Därför är det viktigt att den information 

du förmedlar följer företagets vision, syfte och värdegrund. 

Nedan följer våra grundtankar för hur innehållet på sociala medier ska formas. 

Figur 16. Utdrag från slutgestaltningen, exempel på hur användaren uppmanas att använda sin trovärdighet. 
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6. Diskussion & slutsats 

I detta arbete har syftet varit att ta fram ett förslag på hur riktlinjer, som ska 
användas vid formgivning av inlägg på sociala medier, kan formas för att vägleda 
teamet på SynerLeap. Med denna undersökning kan ett möjligt svar presenteras: 
Riktlinjer kan utformas genom tydliga direktiv och välbekanta ord för att vägleda 
och ge stöd till användare med olika erfarenheter. Ett möjligt sätt att göra 
riktlinjerna lättare för målgruppen att följa är om de har förtroende för texten.  
 
Analysen över statistiken på SynerLeap’s sociala kanaler resulterade i en tydlig 
bild över vilka typ av inlägg deras följare gillar och även vad de vill se mer av. 
Detta kunde då läggas som grund i direktiven i riktlinjerna. Resultatet av 
fokusgruppen visade att direktiv, stödda av statistik och undersökningar fungerade 
väl för målgruppen och ingav ett förtroende för materialet. Ethos kunde alltså 
användas genom att grunda direktiven på fakta. Genom ett ökat förtroende för 
innehållet var det också lättare för målgruppen att ta in budskapet och följa 
direktiven. Det visade resultaten från fokusgruppen och det stöds även i teorier 
inom retoriken som har undersökts. För att väcka känslor av samhörighet mellan 
målgruppen och texten, och därigenom också öka förtroendet, användes pathos i 
form av du-och vi-tilltal. Detta kunde också testas på målgruppen, som ansåg att 
texten tydligt vände sig till dem som läsare genom detta tilltal. Fronesis användes 
genom att omvandla kunskapen som insamlats genom intervjun med Rolf 
Lindström och den analys som utförts över statistiken på SynerLeap’s sociala 
medier. Detta kunde sedan redovisas i gestaltningen i form av direktiv. Genom att 
undersöka vilka ord som är välbekanta för målgruppen enligt de teorier om 
semantiken som tas upp i detta arbete, kunde slutsatser dras över vilka ord som 
skulle kunna kategoriseras på basnivån. Detta undersöktes i fokusgruppen. De 
teorier som nämns i denna rapport om semantik visar också på att ord på basnivån 
kan öka förståelsen för en text. Enligt Holsanovas (2010) teorier om text och bild i 
samverkan, användes tydliga rubriker och informationsgrafik i gestaltningen för att 
fånga läsarens blick, vilket underlättar inhämtningen av information då vi ofta läser 
ett material bit för bit, snarare än i ett svep.  
 
Dessa resultat är dock inte bevisat till hundra procent, då min slutgestaltning inte 
har testats på målgruppen en sista gång. Detta är bara en väg att gå för att svara på 
min fråga och jag vill understryka att min gestaltning endast är ett förslag på en 
möjlig lösning. Med andra metoder hade möjligtvis resultatet sett annorlunda ut. 
Viss kritik kan riktas till resultatet från webbenkäten, där endast tre personer 
svarade. Jag anser dock att tre personer var nog för denna studie, då de inte var min 
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primära målgrupp. Flera utprovningar kan även göras för att jämföra olika resultat 
och testa teorierna ytterligare.  
 
Förslaget är främst riktat till SynerLeap, men de resultat som denna rapport har 
kommit fram till kan användas som en mall för andra företag som kan behöva 
vägledning i sitt arbete på sociala medier. Med mitt gestaltningsförslag vill jag 
tillgodose SynerLeap’s närvaro på sociala medier och verksamhetens önskemål om 
att förtydliga deras textuella innehåll.  
 
Ett annat övergripande resultat som kommit fram genom denna undersökning är 
vikten av att involvera användaren av riktlinjerna, för att innehållet ska bli 
trovärdigt och användbart. Detta visar den tidigare forskningen som skrevs av 
Åhlin m.fl. (2013), där de anställda måste vara involverade i de riktlinjer som 
finns, så att de känner sig engagerade snarare än hindrande från att göra sina 
dagliga arbetsuppgifter. Genom min fokusgrupp kunde jag involvera min målgrupp 
och se hur de interagerade med mina riktlinjer, de kunde bland annat se vad som 
saknades och om det fanns överflödig information. 
 
Vid min intervju med den kommunikationsansvarige var det tydligt att det material 
som jag skulle designa hade ett syfte och att det fanns ett behov. I fokusgruppen 
kom det fram att de medverkande hade många åsikter kring materialet som låg 
utanför de frågor som jag hade med mig. Det tolkade jag som att de var i behov av 
ytterligare informationsmaterial för de sociala medierna, förutom endast ett 
material som beskrev SynerLeaps’s vision, värderingar och syfte. Detta visar också 
på vikten av att involvera de anställda i skapandet av riktlinjer och material som de 
har behov av. Jag kan också koppla detta till mina studier i informationsdesign, där 
en förståelse för målgruppens behov alltid ligger i centrum vid en designprocess.  
 
Genom arbetets gång har det blivit tydligt för mig att min lösning hade kunnat 
blivit tydligare om verksamheten hade en väl utarbetad kommunikationsstrategi att 
gå efter. Eftersom SynerLeap fortfarande arbetar fram denna strategi, och inte 
själva är riktigt på det klara med vad de vill få fram på varje social kanal, har mitt 
arbete inte kunnat grundas på dessa grundtankar.  
 
Vid vidare forskning kan läs-och skrivsvårigheter vara ett område som kan 
undersökas närmare och tas större hänsyn till i designen. Det finns tidigare 
forskning kring hur riktlinjer kan formas till webbsidor för dem med läs-och 
skrivsvårigheter, men inte för sociala medier.  I denna undersökning har specifika 
förutsättningar och erfarenheter funnits i åtanke, vilket är något som bör tas i 
beaktande vid liknande undersökningar. Vidare har detta arbete inte fokuserat på 
formgivningen och hur den kan påverka förståelsen av innehållet, vilket är något 
som kan vara spännande att titta på i framtida undersökningar.  
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8. Figurförteckning 

Figur 1. Egen modell över metodprocess. Louise Fagerström.  
 
Figur 2. Skärmutdrag från sammanställning av webbenkät. Taget 2018-05-06 
 
Figur 3. Skärmavbild från SynerLeap’s LinkedIn. Taget 2018-04-12. 
 
Figur 4. Skärmavbild från Twitter. Tre inlägg som har legat i toppen av statistiken 
under januari respektive mars månad. Taget 2018-04-12 
 
Figur 5. Utdrag från min första skiss över designen som användes under 
fokusgruppen. Taget 2018-04-12. 
 
Figur 6. Egen modell över designprocess. Louise Fagerström.  
 
Figur 7. Utdrag från slutgestaltning, ikoner som finns med under riktlinjer för 
SynerLeap's stil och profil på sociala medier. Taget 2018-05-07 
 
Figur 8. Skärmavbild från gestaltningen, SynerLeap’s logga. Taget 2018-05-07 
 
Figur 9. Skärmavbild från slutgestaltning, inledning till de riktlinjer som anges för 
att hålla sig till företagets profil, syfte och stil. Taget 2018-05-14 
 
Figur 10. Skärmavbild från slutgestaltning, introduktionstext till material för 
praktisk formgivning av inläggen. Taget 2018-05-14 
 
Figur 11. Skärmavbild från slutgestaltningen, introduktionstext till material för 
målgrupp och planering av inlägg. Taget 2018-05-14 
 
Figur 12. Skärmavbild från slutgestaltningen, exempel på uppmaning till 
användarna att använda ord på basnivån. Taget 2018-05-07 
 
Figur 13. Skärmavbild, exempel på ikoner i slutgestaltningen som guidar läsaren. 
2018-05-14 
 
Figur 14. Skärmavbild. Exempel på de rubriker som finns i slutgestaltningen. Taget 
2018-05-15 
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Figur 15. Skärmavbild från slutgestaltningen, exempel över statistik kan öka 
trovärdigheten i en text. Taget 2018-05-14 
 

Figur 16. Skärmavbild från slutgestaltningen, exempel på hur användaren 
uppmanas att använda sin egen trovärdighet. Taget 2018-05-07 

 
Figur 17. Skärmavbild från gestaltning. Exempel på användandet av du -och vi-
tilltal. Taget 2018-05-15 
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Bilaga 1. Intervjufrågor  

 
1. Hur ser fördelningen av kommunikationen ut på sociala medier? Vilken 
kommunikation finns i respektive kanal? 
 
2. Vilka frågor får du som kommunikationsansvarig, från kollegor?  
 
3. Vilken typ av info behövs för att alla ska kunna arbeta självständigt med 
sociala medier? 
 
4. Hur väljer ni ut den informationen som ska synas på LinkedIn och Twitter 
idag?  
 
5. Vad vill ni ha tillbaka från följarna? Högre interaktion, mer ”likes” eller 
kommentarer?  
 
6. Vad tycker du att syftet med en strategi av sociala medier ska vara? 
 
7. Vad skulle du och dina kollegor få ut av en guide över användandet av 
sociala medier?  
 
8. Vad saknas i dag i form av strategier över sociala medier, och hur påverkar 
det företaget?  
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Bilaga 2. Webbenkät.  
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Fråga Respondent 1 Respondent 2 Respondent 3 
Your relation to 
SynerLeap? 

ABB Employee ABB Employee Startup – member 
of SynerLeap 

What are the key 
components in a 
post from 
SynerLeap on 
social media that 
makes you want to 
hit ”like”, comment 
or repost? 
 

Posts about the 
members and the 
people behind 
Synerleap. 

News and 
presentations 
about start-ups 
and the people 
behind the 
companies. 

Attractiveness 

What type of 
information would 
you like to see 
more of in posts 
from SynerLeap?  
 

More posts from 
the members and 
how they´re 
incorporated in 
ABB´s businesses 
and processes. 

Info about 
technique and 
entreprenueral 
spirit. 

Business 
potential 

On	which	social	
media	channels	do	
you	follow	
SynerLeap? 
 

LinkedIn, 
Facebook, 
Twitter, 
Instagram 

LinkedIn LinkedIn, 
Facebook 

Which	of	the	
following	
channels	do	you	
prefer	in	terms	of	
reading	news	and	
stories	from	
SynerLeap?	
Multiple	choices	
are	possible. 
 

LinkedIn 
Facebook 
Instagram 

LinkedIn 
synerleap.com 

LinkedIn 

How	likely	is	it	
that	you	would	
recommend	your	
peers	to	follow	
SynerLeap	on	
social	media? 
 

Likely Likely Likely 

(Bilaga 2 forts) 
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Bilaga 3. Excelrapport från LinkedIn  
mars-april 2018 

  

Typ av inlägg Uppläggnings
datum 

Standard 
publik 

Visningar Klick Klick 
frekvens 

(CTR) 

Totala 
handling

ar 

Aktivitets
frekvens 

Webbenkät, 
inlägg nummer 
2 

04/10/2018 Alla 
följare 

573 5 0,873 % 1 1,047 % 

Nyheter om ett 
medlems 
företag 

04/09/2018 Alla 
följare 

2321 44 1,896 % 10 2,327 % 

Inlägg om ny 
anställd till 
teamet på 
SynerLeap 

04/09/2018 Alla 
följare 

4551 174 3,823 % 31 4,505 % 

Webbenkät, 
inlägg nummer 
1 

04/05/2018 Alla 
följare 

900 15 1,667 % 4 2,111 % 

Event med 
trainees från 
ABB på besök 
med bilder från 
dagen.  

03/29/2018 Alla 
följare 

4709 913 19,388 % 26 19,941 % 

Nytt medlems 
företag  

03/27/2018 Alla 
följare 

3755 37 0,985 % 25 1,651 % 

Nyheter om 
framgångar för 
ett medlems 
företag 

03/16/2018 Alla 
följare 

4075 97 2,38 % 23 2,945 % 

Nyheter om 
framgångar för 
ett medlems 
företag 

03/15/2018 Alla 
följare 

1971 26 1,319 % 12 1,928 % 

Event på 
Synerleap med 
bilder från 
dagen 

03/13/2018 Alla 
följare 

3428 567 16,54 % 13 16,919 % 

Nyheter om en 
artikel skriven 
om Synerleap 

03/12/2018 Alla 
följare 

2112 11 0,521 % 0 0,521 % 
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Bilaga 4. Rapport från Twitter 
januari och april 2018 

 
 
 
 
Statistik över inlägg publicerade i januari 2018 
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(Bilaga 4 forts.) 

Statistik över inlägg publicerade i mars 2018 
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Bilaga 5. Frågor till fokusgrupp 

Är syftet för respektive social kanal tydligt?  
 
Kan du genom denna guide förhålla dig till syftet vid 
publicering av inlägg?  
 
Känner du förtroende för de direktiv som ges? På vilket sätt?  
 
Kan du genom denna guide bestämma vilken kanal som ditt 
inlägg passar bäst i?  
 
Är de ord som används i texten tillräckligt förklarande och 
lätta att förstå?  
 
Vill du se exempel på de uppmaningar som ges i texten,  
som – ”Innehållet ska vara mer personligt, ledigt och 
positivt”? 
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Bilaga 6. Första skiss över design 
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Bilaga 7. Slutgestaltning 
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