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Abstract 

The purpose of this degree project in text design was to create an Instagram 

account for the Södermanland Football Association which contains guidelines 

on how posts on Instagram can be designed. The study shows how to use clear 

language, multimodality and design to create uniform effective communication. 

 

The study contains an analysis of previously published posts on the 

Södermanland Football Association's account: sormlandfotboll. In addition, a 

comparative analysis has been made that compares three posts, two email 

interviews and an examination of my created design. 

 

This study has found, through theories and methods, that the use of clear 

language, interaction between text and image, the hierarchy of headings, clear 

contrasts and keywords can contribute to a more uniform and clear 

communication on Instagram. 
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Sammanfattning 

Syftet med det här examensarbetet i textdesign var att skapa ett Instagramkonto 

för Södermanlands fotbollförbund som innehåller riktlinjer om hur inlägg på 

Instagram kan utformas. Studien visar på hur man kan använda sig av 

klarspråk, multimodalitet och formgivning för att skapa enhetlig effektiv 

kommunikation. 

 

Studien innehåller en analys av tidigare publicerade inlägg på Södermanlands 

fotbollförbunds konto: sormlandfotboll. Dessutom har det gjorts en komparativ 

analys som jämför tre inlägg, två mejlintervjuer samt en utprovning av min 

skapade gestaltning. 

 

Denna studie har genom teorier och metoder kommit fram till att användningen 

av klarspråk, samspel mellan text och bild, hierarkin hos rubriker, tydliga 

kontraster och nyckelord kan bidra till en mer enhetlig och tydlig 

kommunikation på Instagram. 
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Förord 

”Kommunikation är sällan hela lösningen på ett problem men 

ofta en del av den”. 
 

Lars Palm (2006:17). 
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1. Inledning 

I den här delen presenterar jag förutsättningarna för mitt arbete. Jag förklarar 

bakgrund, det praktiska problemet, syfte och mål, frågeställningar, 

informationsdesign, avgränsningar, målgrupp, samt viktiga begrepp.  

1.1 Bakgrund 

Hos Södermanlands Fotbollförbund (SöFF) i Eskilstuna arbetar man med att 

utveckla regionens fotbollsföreningar, spelare och ledare. Man arbetar även 

med att få flera utövare – både flickor och pojkar. Kommunikationen sker ofta 

genom sociala medier, främst genom Instagram och Facebook. SöFF publicerar 

inlägg dagligen för en bred och spretig målgrupp. Inläggen kan rikta sig till 

föreningarna, där datum för kommande styrelsemöte publiceras. Det kan också 

rikta sig till spelare, i form av exempelvis en kallelse till distriktlagsuttagning. 

Inläggen kan även innehålla allmän information som riktar sig främst till 

föräldrar vars barn spelar fotboll. Ledare är också en viktig målgrupp där 

utbildningar utgör en central del av föreningsutvecklingen inom fotbollen. 

Inläggen på Södermanlands Fotbollförbund sociala medier publiceras av flera 

olika personer med olika erfarenheter och intresse. Det är bland annat 

administratörer, ledare och tjänstemän med olika arbetslivserfarenheter.  

Merparten av följarna är män. Dock är åldersintervallet relativt stort och är 

nästintill jämt fördelat mellan åldrarna 13–54. Det talar om hur målgruppen ser 

ut på organisationens Instagramkonto. 

1.2 Problembeskrivning 

Enligt Lars-Åke Larsson (2014:221), professor i medie- och 

kommunikationsvetenskap vid Örebro universitet ger sociala medier goda 

möjligheter att skapa relationer med olika målgrupper. Genom att sprida sitt 

budskap kan man med hjälp av sociala medier få återkoppling, respons och se 

följarnas åsikter i frågor som berör organisationen.  

 

Att sociala medier är populärt i dag är de flesta medvetna om. Enligt 

Davidsson, Palm & Melin Mandre (2018:48) använder 83 procentenheter av 

den svenska befolkningen sociala medier, en ökning med 2 procentenheter från 

förra året. Den dagliga användningen har också ökat, detta med 7 

procentenheter, från 56 till 63. De populäraste sociala nätverken är fortfarande 

Facebook (76%) och Instagram (60%). Något som också Södermanlands 

Fotbollförbund använder sig av för att kommunicera till sina intressegrupper.  
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Enligt Peter Lundh (2019), som är Kanslichef på Södermanlands 

Fotbollförbund finns det i dag inga tydliga riktlinjer inom organisationer som 

man ska följa när man skapar ett inlägg för sociala medier. Inläggen blir ofta 

olika då det finns flera olika personer som har tillgång till kontot och då 

möjlighet att publicera inlägg. Enligt Lundh (2019) uppstår problemet att 

organisationen inte framstår som enhetlig, trovärdig och professionell inför sina 

följare.  

 

Peter påpekar även att man i dag inte har något uttalat mål med sociala medier. 

Det de försöker uppnå är att visa upp barn- och ungdomsverksamheten som 

goda exempel. Man vill även påpeka vikten av bra ledarskap (2019). 

1.3 Syfte och mål 

Syftet med arbetet är att skapa riktlinjer som ska underlätta och stödja 

medarbetarna på Södermanlands Fotbollförbund i dess arbete när det kommer 

till att skapa och publicera inlägg på sociala medier. När medarbetarna följer 

samma riktlinjer kan det bidra till en mer enhetlig, trovärdig och professionell 

bild av organisationen. Målet är således att skapa en gestaltning som innehåller 

riktlinjer som kommer att utprovas på personer som arbetar på SöFF, detta för 

att se om riktlinjerna kan vara till hjälp vid skapandet av inlägg på Instagram. 

1.4 Frågeställningar 

 

Hur kan ett Instagramkonto med riktlinjer om klarspråk och multimodalitet öka 

enhetligheten vid inläggsskapande på sociala medier? 

1.5 Informationsdesignproblem 

I den här delen förklarar jag mitt informationsdesignproblem. Detta för att 

läsaren ska få en förståelse för vad mitt arbete går ut på och vad det kan bidra 

med. 

 

Hos Södermanlands fotbollförbund har man inga riktlinjer vid 

skapandeprocessen av ett inlägg på deras sociala medier. Vid en mejlintervju 

med vissa av de anställda på Södermanlands fotbollförbund tolkade jag det som 

att man har en ganska likartad åsikt om deras inlägg på sociala medier i dag. En 

informant säger:  

Problemet är att man tydligt ser att det är ett antal personer som skapar 

inläggen. Man kan inte ”känna igen” SöFF i alla inlägg då det är olika 
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personer som skapar dessa samtidigt som det finns en avsaknad av en 

tydlig grafisk profil/riktlinjer. 

 

En annan informant säger: 

Dom känns lite spretiga. Det är nog många som har tillgång till våra 

konton (tjänstemän, instruktörer etc.), så det varierar nog både vad 

gäller i tid på videos, mängd i text och även (tyvärr) den grammatiska 

kunskapen. 

 

I detta fall har inte medarbetarna samma erfarenhet, intresse eller kunskap när 

det kommer till sociala medier och hur man gör inlägg. Detta gör att inläggen 

skiljer sig både i innehåll och utformning gällande text och bild. Med hjälp av 

riktlinjerna kan medarbetarna ta del av konkreta tips, råd och förslag som kan 

hjälpa organisationen att få mer enhetliga inlägg. Det är även viktigt att påpeka 

att riktlinjerna är till för att öka den i dag ojämna kvalitén på inläggen 

beträffande textutformning, samspelet mellan texten och bilden samt den 

personliga dialogen mellan avsändare och målgrupp. 

Se bilaga 1 för alla sammanställda svar från mejlintervjuerna. 

1.6 Avgränsningar 

Informationsmaterialet är avsett för medarbetarna på Södermanlands 

fotbollförbund. Riktlinjerna är skrivna med klarspråk med kortare meningar och 

flertalet exempel. Detta för att ge användaren bättre översikt men även för att 

inte överösas med information. 

Södermanlands fotbollförbund använder sig av både Facebook och Instagram 

men i detta arbete ligger fokus på Instagram. Detta för att skapa en tydligare 

och mer preciserad guide om vad som fungerar på det valda mediet. Det beror 

även på att SöFF endast brukar dela inläggen på Facebook efter att ha 

publicerat inlägget på Instagram. 

Denna guide är främst skapad för Instagram. Däremot kan riktlinjerna komma 

till användning även vid skapandet av mejl, Messenger-samtal eller annan 

extern kommunikation. Riktlinjerna kommer att skrivas med klarspråk för att 

göra det tydligt och begripligt på den begränsade ytan. 

 

Varför är det då viktigt med enhetlig kommunikation inom en organisation? Det 

grundar sig bland annat i vilken image man vill visa. Hur uppfattas vi av andra 
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och vår målgrupp? Det är även viktigt att arbeta med organisationens profil, hur 

vill vi att andra uppfattar oss. Med välformulerade inlägg med tydlig avsändare, 

korrekt disposition och inlägg med en röd tråd tror jag att detta uppnås. Det är 

likväl viktigt för organisationens anställda att veta om förutsättningarna och att 

det regelverk som har tagits fram följs. Kommunikation som verktyg förklarar 

Heide, Johansson & Simonsson (2012: 182) är utvecklingens vad, när, vem och 

hur. Om kommunikation svarar på dessa frågor är den effektiv och 

utvecklingsmotståndet avtar eller försvinner helt. Kommunikationen är ett 

verktyg för att övertala medarbetarna om fördelar, motivera dem och minska 

motståndet (2012:182).  

1.7 Målgrupp 

Informationsmaterialet riktar sig till Södermanlands fotbollförbunds anställda 

som alla är delaktiga i kommunikationen som sker på sociala medier. 

Medelåldern hos de anställda är 41 år och 17% är kvinnor och 83% är män. 

Genomsnittet för antal arbetade år på Södermanlands fotbollförbund ligger på 

5,83 år hos de anställda. Merparten av de anställda är tjänstemän. 

 

Södermanlands fotbollförbunds har i dag (23 april 2019) 1044 följare på 

Instagramkontot: sormlandfotboll. Följarnas åldersintervall och kön är fördelat 

enligt bilden nedan.  

Bild 1. Skärmdump av Södermanlands fotbollförbunds följarstatistik på Instagram. 
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Man kan förmoda att följarna antingen är intresserade av fotboll i allmänhet, 

utövar fotboll i Södermanland, är tränare/ledare i någon förening, har någon i 

sin närhet som spelar fotboll eller arbetar inom verksamhetsområdet. Det är 

dock av mindre vikt då fokus är på de anställda på Södermanlands 

fotbollförbund men det kan vara bra att ha i åtanke i arbetet med 

gestaltningsförslaget. 

1.8 Begreppsförklaringar 

- Klarspråk: Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och 

begripligt. 

- Kodningsorientering: Enligt Språkligt.se förknippas begreppet med 

modalitet i bilder. Man behöver relatera bilder till en typ av 

verklighetsuppfattning för att uttrycka modalitet. 

- Riktlinjer: Ett styrdokument som innehåller anvisningar eller 

rekommendationer för hur någonting ska uppnås. Riktlinjerna berör 

utförandet av ett inlägg på sociala medier. 

 

2. Teori 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för de teorier och principer jag kommer 

att använda mig av i mitt arbete. Jag kommer att beröra multimodalitet – bild 

och text i samverkan men även kommunikation i organisationer med fokus på 

sociala medier. Teorierna ligger sedan grund till hur gestaltningsförslaget 

kommer att se ut. 

2.1 Multimodalitet 

I denna studie avser multimodalitet samspelet mellan text och bild och hur de 

båda delarna kan förstärkas av varandra. Det kommer även behandlas tips och 

råd på vad man bör tänka på när man skriver en text. Det behandlas även 

resurser som kan hjälpa att uttrycka modalitet hos bilden. Med modalitet menas 

hur pålitlig och verklig en bild framställs, exempelvis om en bild har olika djup 

eller en redigerad färgmättnad. 

2.1.1 Samspel text och bild 
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Den effekt man ofta vill uppnå med samspelet mellan texten och bilden är en 

förstärkning av budskapet (Bergström, 2012:100). Han påpekar också att text 

och bild har olika tempon. Att man stannar längre vid texten för att det tar 

längre tid att läsa och där bilden har en förmåga att påverka andra känslor hos 

åskådaren än vad orden i texten klarar av (Ibid, 2012:100). 

Jana Holsanova, docent i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet, skriver 

(2010:52) att en textuell beskrivning av ett innehåll inte alltid räcker. Utan det 

behövs ofta bilder eller illustrationer till hjälp.  

Holsanova skriver (2010:53) att en bild också kan förstärka textinnehållet men 

också ge ny information. Det beror helt på hur åskådaren tolkar informationen. 

Därför är rekommendationen att ofta använda sig av både text och bild för att 

ge en starkare och djupare insikt av informationen som presenteras (Ibid, 

2010:53). 

Bergström (2012:100) skriver att en kombination av text och bild också hjälper 

oss att minnas och lära oss nya saker. Han nämner också att bruksanvisningar 

och läromedel behöver ha ett harmoniskt samspel mellan text och bild, då det 

annars blir svårt att lära sig eller överhuvudtaget förstå sig på innehållet (Ibid, 

2012:101). 

Holsanova (2010:38–39) påpekar att vi har en begränsad kapacitet i vad vi kan 

uppmärksamma. Vi kan inte läsa och bearbeta information på olika ställen 

samtidigt. Därför måste uppmärksamheten riktas till vad som är viktigt och 

relevant. Läsaren varken orkar eller vill läsa mycket. 

 

2.1.2 Text 

Enligt Forsberg (2016:44–45) blir en text mer läsbar om man delar upp den i 

stycken. Med läsbarhet menas hur en läsare tolkar texten utifrån ordval och 

meningsbyggnad. Hon påpekar att en bra regel är att göra ett nytt stycke så fort 

någonting annat behandlas i texten, exempelvis ett nytt ämne, en ny person eller 

en ny idé. 

Delaktighet skapas genom att man tilltalar läsaren med ett du eller ni och 

frambringa trovärdighet gentemot din läsare genom att låta jag och vi framträda 

i texten (Forsberg, 2016:17). 

Enligt Melin (2011:100) vill en informerande text tala om hur det är just nu. 

Texten fokuserar på ämnet, innehållet och sakförhållandet, inte värderingar och 

åsikter. Melin skriver att den informerande texten är information i 

påståendemeningar med många verb i nutid, presens (Ibid, 2011:100). 

Informerande texter är något de anställda på SöFF brukar skriva i deras dagliga 
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arbete och även SöFF:s inlägg på sociala medier handlar om att informera om 

något. 

Melin (2011:143) tar upp vikten av att ha både text och bild i samverkan. Det 

verbala språket har förmågan att berätta, resonera, förklara och jämföra. Därför 

är texten ett fundament i nästan alla gestaltningar. Men det behövs även visuella 

resurser för att hjälpa mottagaren (Ibid, 2011:143). Man behöver guidas, 

engageras, bli uppmärksammad och informerad. Det är inte frågan om hur vi 

ska kommunicera utan hur vi ska samverka texten och bilden (Ibid, 2011:143). 

2.1.3 Fem resurser och fem basfunktioner hos bilder 

Anders Björkvall (2009:119) skriver att det finns flera olika resurser för att ge 

uttryck åt modalitet i bilder. Han listar fem viktiga visuella resurser. 

• Färgmättnad 

• Detaljrikedom 

• Djup 

• Belysning 

• Ljuskontrast 

 

Björkvall (2009:119) skriver att ett svartvitt foto har en lägre modalitet (hur 

pålitlig och verklig en bild framställs) i detta avseende då den verkliga världen 

är fylld av färg. Om man i stället höjer färgmättnaden i bilden i ett 

redigeringsprogram så försämras modaliteten eftersom den inte är naturlig och 

speglar verkligheten (Ibid, 2009:119). Med modalitet menas hur en talare, eller 

i detta fall en bild, förhåller sig till de det säger eller yttrar. God detaljrikedom 

och färg ger hög modalitet. Ett bra exempel är när aktörerna, bakgrunden och 

situationen är klara, fokuserade och tydligt representerade (Ibid 2009:121)  

Björkvall (2009:121) påpekar också vikten av att framställa flera lager i en bild, 

exempelvis att det finns djup i bilden, att man ser att ett objekt ligger framför 

respektive bakom det andra. Objekt ska placeras på varandra för att ge högre 

modalitet och efterlikna verkligheten så gott det går. Fler än två lager är att 

föredra för hög modalitet. Vidare beskriver han om att en eller flera ljuskällor 

och skuggor visas framstår bilden med högre modalitet. Om ljuset ligger på ett 

föremål blir det ljusare och om samma föremål är i skuggan blir det mörkare, 

som i verkligheten (Ibid, 2009:122). Ljuskontraster påverkar också modaliteten 

enligt Björkvall (2009:122). Han skriver att om det endast finns två kontraster, 

exempelvis svart och vit, skulle bilden bli mindre pålitlig. Större ljuskontraster 

mellan visuella element och objekt leder till högre modalitet (2009:122). 
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Holsanova (2010:67) menar i stället att en bild har fem basfunktioner.  

• Den representationella bilden avbildar ett objekt som hör ihop med 

budskapets innehåll som även nämns i den tillhörande texten (2010:68) 

• Bilder med en organisatorisk funktion ger läsaren en överskådlig bild 

över hur informationen är uppbygg och hur delarna hänger ihop. Det 

kan exempelvis vara ett diagram (2010:69). 

• Dekorativa bilder är inte relaterade med den verbala informationen. Här 

är det viktiga i stället att göra texten luftigare, intressantare, och mer 

lockande (2010: 67). 

• En bild som har interpretativ funktion förklarar svåra textblock med 

förhoppning att hjälpa läsaren tolka innehållet (2010:69). 

• Transformativ funktion förvandlar kritiska delar av informationen, detta 

hjälper läsaren att minnas samt att ta fram informationen ur minnet vid 

behov (2010:69). 

2.2 Kommunikation i organisationer 

2.2.1 Sociala medier 

Heide, Johansson & Simonsson (2012: 226) definierar sociala medier på 

följande sätt. 

 

”Där användare kan kommunicera med varandra via text, bilder eller ljud, 

genom tvåvägskommunikation mellan många där alla kan förmedla information 

på samma villkor som en ursprunglig sändare. ” 

 

Användningen av sociala medier förväntas åstadkomma en god relation till sina 

målgrupper och publik. Där de anställda hos en organisation förväntas dela med 

sig av sina åsikter och kunskaper (Ibid, 2012:223). 

 

Larssons (2014:221–222) åsikt är delad och menar att med dessa medieval har 

man dålig insikt om dem man kommunicerar med. Han påpekar också 

bristfälligheten om spridningen. Han menar att endast använda sociala medier 

som medieval är inget att förlita sig på. Det bör vara en del av flera medier i 

kampanjer och andra kommunikationsaktiviteter (Ibid, 2014:222). 

 

Heide, Johansson & Simonsson (2012:237) tar upp sociala medier ur ett 

strategiskt kommunikationsperspektiv och menar att sociala medier ger 

organisationen nya möjligheter att sprida sitt budskap. Dock påpekar de också 

att många organisationer gärna använder sociala medier men vet inte hur de 

används på bästa möjligt sätt (2012:223). 
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Lars Palm (2006:18–19) skriver att när kommunikation används som 

förstärkande och komplement till andra direktiv är den interna informationen 

och förankringen minst lika viktig som den externa. I mitt fall är det 

organisationens Instagramkonto som fungerar som ett komplement där de 

anställda behöver information och stöd. 

 

Enligt Larsson (2014:223) täcker man sin målgrupp bättre när flera källor 

återger samma budskap, detta gör att tilltron ökar. Olika sociala medier når 

olika målgrupper med hjälp av dess egenskaper.  

2.2.2 Klarspråk 

Klarspråk är något som Anders Nord (2017:9), docent i nordiska språk, kallar 

för en typ av språkvård som ofta används inom det offentliga området. 

Klarspråk används för att göra kommunikation, speciellt den skriftliga, mer 

funktionell och anpassad till mottagaren. Detta är taget från språklagens elfte 

paragraf, där språket i offentlig verksamhet ska ”vara vårdat, enkelt och 

begripligt” (språklagen 2009:600, 11 §). 

Enligt Nord (2017:21) leder klarspråk till en demokratisk, rättssäker och 

effektivt kommunikationssätt som även skapar förtroende. Nord (2017:16) tar 

upp några exempel på råd och riktlinjer som kan bidra till att en text pratar 

klarspråk. Dessa råd är: 

• Att använda du-tilltal 

• Att undvika passiv form av verb (slutar på bokstavens s) 

• Att skriva korta meningar (variera meningslängden) 

• Undvik fackord (förklara fackorden om du måste använda dem) 

 

Du-tilltalet stöds även av Karin Guldbrand och Helena Englund Hjalmarsson 

(2012:90) skriver att användningen av ett direkt tilltal är i stort sett en tradition 

för webbplatser som vill framstå som professionella, där du-tilltalet är det enda 

som fungerar på en blandad målgrupp. 

För mer tydlighet finns det också en fördel med att låta avsändaren vara synlig, 

eftersom yrkesrollen och brukstexten hänger ihop kan man skriva ut personen 

eller företagsnamnet i texten (Ibid, 2012:90–91)  

Att undvika fackord är något som båda källorna ovan tar upp, däremot skriver 

Guldbrand & Englund Hjalmarsson (2012:91) att man även ska undvika 

formella, abstrakta och ålderdomliga ord för att minsta risken för en opersonlig 

och enformig text.  
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När det gäller meningsbyggnad och ett aktivt språk gäller det att undvika 

passiva verb (som slutar på s), undvik att byta ut verb mot substantiv och 

undvik ordet man, som är otydligt i vem man syftar på (Ibid 2012:93).  

2.3 Tidigare forskning 

För att skapa information för en begränsad yta som exempelvis en mobilskärm 

krävs det att texten har speciella egenskaper, som förslagsvis större 

teckenstorlek. Martina Ziefle skriver (2010) att information på mobilskärmar 

måste designas på genomtänkt sätt, där en av utmaningarna är att presentera 

informationen på ett optimalt sätt för mottagaren. Hon tar upp att informationen 

måste vara lätt att läsa och för det krävs det lägre informationstäthet och högre 

teckenstorlek. Hon tar även upp problematiken med att mängden information 

per sida är maximal och att en viss förhandsvisning är tillgänglig (Ziefle, 

2010:719) Det behövs således presenteras så många funktioner som möjligt på 

skärmen samtidigt.  

Ziefle skriver (2010:728) att information på mobildisplayer måste utformas 

med de äldre användarnas egenskaper i åtanke. Det går inte att diskriminera och 

utelämna svaga användare, oavsett ålder eller teknisk erfarenhet. Hon nämner 

också att för en användbar informationsdesign är synlighet och orientering av 

stor betydelse när det handlar om hur information presenteras. Däremot är 

menyorienteringen viktigare än visuella effekten, åtminstone hos äldre vuxna. 

Dessutom är det hanterbart att fem objekt visades på skärmen samtidigt utan 

risk för överbelastning (Ibid, 2010:728–730).  

 

Koppling till mitt arbete 

Som nämnts tidigare riktar sig arbetet till medarbetarna på SöFF. Medelåldern 

hos de som svarade på intervjufrågorna var 41 år. Det går således att applicera 

Ziefles teorier som jag nämnt ovan även på min målgrupp. Därför anses den 

tidigare forskningen som relevant. Dessutom fokuserar även arbetet på 

mobilskärmar som även mitt gestaltningsförslag kommer att omfatta. 

Teckenstorlek, synlighet och orientering är viktiga faktorer i den tidigare 

forskningen som även är viktiga fundament i min gestaltning.  

2.4 Källkritik 

Torsten Thurén (2013:7–8), fil.lic. i historia och docent i journalistik, skriver att 

det finns fyra grundprinciper när man tittar på källkritik. De valda källorna är 

granskade enligt Thuréns principer (2013:7–8). Dessa principer är: 

1. Äkthet – källan är det den utger sig för att vara. 
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2. Tidssamband – ju längre tid som gått mellan händelsen och källans berättelse 

om händelsen, desto större skäl finns det att tvivla på den.  

3. Oberoende – kan källan ”stå för sig själv”? Det kan exempelvis inte ett referat 

av en annan källa. Vittnen ska inte varit påverkade.   

4. Tendens – Källan ska inte ge minsta intryck av att ge en falsk bild av 

verkligheten av skäl som ex: är personliga och ekonomiska.  

 

 

Flera olika källor har använts i teoriavsnittet. Gällande den forskningsbaserade 

artikeln Information presentation in small screen devices: The trade-off 

between visual density and menu foresight av Ziefle (2010) upplevs fortfarande 

aktuell när det gäller tidssambandet.  

Gällande litteraturen och författarna som teorierna kommer ifrån anses dessa 

fortfarande vara aktuella ur ett tidsperspektiv. De flesta författarna är docenter, 

professorer eller forskare inom områden som språk eller kommunikation. De 

refererar till andra verk vilket ökar transparensen men även trovärdigheten.  

 

3. Metoder 

3.1 Analys av tidigare publicerade inlägg på Instagram 

Under detta kapitel skriver jag om vilka typer av analyser jag gjort och varför 

jag anser dessa relevanta i min studie.  

3.1.1 Instagramkonto: sormlandfotboll 

I min förstudie av tidigare inlägg från Södermanlands fotbollsförbunds 

Instragramkonto sormlandfotboll har jag valt att använda mig av Lennart 

Hellspongs komparativa analys (2001).  

Syftet med analysen var att skapa mig en uppfattning om hur tidigare inlägg på 

Södermanlands fotbollförbunds Instagram såg ut. Dessutom för att få en bättre 

förståelse hur de skiljer sig men även hur de liknar varandra.  

Vid analysen låg mitt fokus på inläggens multimodalitet. Huruvida text och bild 

säger samma sak, vad säger bilden, om det finns ett tydligt tilltal, en tydlig 

avsändare samt vilken ton man använder sig av i texten samt det innehållsliga. 

Analysen gjordes på tre inlägg som har publicerats de senaste månaderna.  
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3.1.2 Komparativ analys 

Syftet med den komparativa analysen är att jämföra olika texter för att få fram 

likheter, olikheter och betydelser (Hellspong, 2001:79). Tanken är således att i 

denna studie jämföra text, språk, stil och innehåll mellan tre inlägg som 

publicerats tidigare.  

 

Den komparativa analysen jämför tre olika inlägg. Det första inlägget är 

publicerat den 19 mars 2019 och har 76 gilla-markeringar. Inlägget är en 

inbjudan till nätverksträff angående tjejfotboll och hur man får tjejer 

intresserade och får dem att fortsätta spela fotboll. Det andra inlägget är 

publicerat den 31 mars och har 115 gilla-markeringar. Det är ett kortare 

matchreferat från distriktslaget F03. Det tredje inlägget är publicerat den 8 april 

2019 och har 84 gilla-markeringar. Inlägget informerar om att Sörmlands 

distriktslag P02 har tagit sig till en semifinal i distriktslagscupen. Valet föll på 

dessa tre inlägg eftersom de har olika målgrupper, bildspråk och typ av text. 

 

3.2 Intervju 

Här berättar jag om de intervjuer jag har gjort och varför. Jag lyfter även 

metodkritik med valda metoder och diskuterar dess nackdelar samt de etiska 

aspekterna som jag behövt ha i åtanke under mitt arbete. 

 

Bild 3. Det första inlägget, från 19 mars 2019. 

Bild 4. Det andra inlägget, från 31 mars 2019. 

Bild 2. Det tredje inlägget, från 8 april 2019. 
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Jag använder mig av kvalitativa intervjuer (per mejl) för att kartlägga problemet 

och få en bättre insikt om hur de anställdas uppfattning var angående 

organisationens inlägg på sociala medier. 

Denscombe (2016:266) förklarar tre olika typer av intervjuer: strukturerade, 

semistrukturerade och ostrukturerade. Han beskriver den strukturerade intervjun 

likt ett frågeformulär där forskaren har gjort upp en lista med frågor i förväg 

och där respondenten har ett begränsat antal svarsalternativ (2016:266). Den 

semistrukturerade intervjun liknar den strukturerade men skiljer sig på det viset 

att forskaren måste vara mer flexibel när det kommer till att låta den intervjuade 

utveckla sina svar och åsikter. Svaren är öppna och fokus ligger på att den 

intervjuade får utveckla sina uppfattningar (2016:266). Den ostrukturerade 

intervjun går steget längre när det kommer till att lyfta fram den intervjuades 

uppfattningar och tankar. Här introducerar forskaren endast ämnet för att sedan 

låta den intervjuade utveckla sina idéer ostört och utan vidare diskussion 

tillsammans med forskaren. Det är således inga givna frågor som måste 

besvaras utan det är helt upp till den intervjuade hur svaren sedermera är 

utformade (2016:266).  

Jag valde att göra den semistrukturerade intervjun där jag förberedde frågor 

men lät intervjupersonerna ge öppna och förhoppningsvis utvecklande svar. En 

del frågor var mer öppna för utvecklande svar än andra där den intervjuande 

fick välja mellan två olika alternativ. 

3.2.1 Mejlintervju Peter Lundh 

För att få mer utförlig bild av Södermanlands fotbollförbunds arbetsprocess 

kring sociala medier och inläggens utformning valde jag att intervjua Peter 

Lundh som är kanslichef på SöFF. Enligt Denscombe (2016:265) kallas det 

privilegierad information när en nyckelperson inom området delar med sig av 

sina kunskaper och insikter som är baserat på dess position eller erfarenhet. 

Som Lundh nämner (2019) är det han som mestadels drivit organisationens 

sociala medier och där inga riktlinjer finns när det kommer till hur ett inlägg 

ska utformas. 

Peter Lundh har arbetat på SöFF i 13 år och blev nyligen kanslichef. Jag valde 

att göra en internetbaserad intervju eftersom det enligt Denscombe (2016:282) 

inte kan uppstå några transkriberingsfel eftersom alla svaren är i digitalt format.  

Det digitala formatet gör det också enklare för forskaren att flytta informationen 

från en plats till en annan (2016:282). 

3.2.2 Mejlintervju SöFF:s anställda  
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Ett problem som Peter Lundh nämnde tidigt under arbetsprocessen var att det 

var många på SöFF som har tillgång till kontot på Instagram och därför är det 

många olika avsändare av inläggen. Inläggen blir olika i syfte och i utformning. 

Därför bad jag Peter skicka ut en liknande mejlintervju till de anställda som har 

tillgång till SöFF:s Instagramkonto. 

Eftersom det var flertalet personer valde jag att skicka ut frågorna via mejl och 

även dessa frågor var öppna. Frågorna och svaren finns i Bilaga 1. Syftet med 

att intervjua de anställda vara att få en uppfattning om vad de hade för åsikt om 

organisationens sociala medier och deras arbetsprocess när det kommer till att 

publicera inlägg. 

3.3 Utprovning – prototyp  

I denna del kommer jag att berätta om utprovningen jag gjorde på prototypen. 

Utprovningen syfte var att testa prototypen på en del av användarna för att få 

feedback och hur deras uppfattning gällande riktlinjerna såg ut. 

 

Utprovningarna hölls separata. Användarna fick testa prototypen en och en. 

Detta för att få en så bra uppfattning som möjligt av vad varje användare hade 

för åsikt samt fanns det möjlighet att lämna förbättringsförslag.  

För att förstå hur prototypen fungerade och uppfattades valdes det Martin & 

Hanington (2012:138) kallar för Prototyping. Jag valde att göra en High-fidelity 

prototyp som är mer representativ med den slutliga gestaltningen än en low-

fidelity, en mindre utvecklad prototyp, som brukar användas tidigt i en 

designprocess.  

 

För att se hela gestaltningsförslaget, se avsnitt 5.6 Gestaltningsförslag. 

3.4 Metodkritik 

Analys 

Jag valde att analysera tre inlägg som SöFF hade publicerat tidigare för att bilda 

mig en egen uppfattning. Valet föll på en komparativ analys, detta för att på ett 

tydligt vis lyfta fram skillnaderna och likheterna mellan inläggen.  

Hellspong (2001:61) nämner att man inte behöver besvara alla frågor han 

framför i varje analys utan att man kan i stället ta de punkter som verkar viktiga 

för analysen. Det är dock svårt att säga vad som är viktigt, och det finns en risk 

att missa viktiga aspekter när man använder sig av dessa metoder. Man får 

dessutom fram olika svar beroende på vilken analys man väljer att använda. 
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Hellspongs analyser är gjorda främst för texter och inte bilder. Eftersom 

inläggen består av båda delarna valde jag även att besvara analysfrågorna 

utifrån ett multimodalt perspektiv och inte endast det textuella. Jag valde att ta 

Björkvalls fem resurser för att utrycka modalitet i bild till hjälp när bilderna 

analyserades. Resurserna finns under teoridelen 2.1.2. 

Intervjuer 

En fördel med internetbaserade intervjuer är enligt Denscombe (2016:282) att 

svaren samlas in digitalt och man slipper en lång transkriberingsprocess samt 

att risken för feltranskribering tas bort. En annan fördel med mejlintervju är att 

intervjupersonen slipper den fysiska kontakten och kan förhoppningsvis minska 

känslan av obehag när intervjupersonen besvarar frågorna (Denscombe 

2016:284). Dessutom kan intervjupersonen bestämma själv när det passar att 

besvara intervjufrågorna och inte behöver stressa fram ett svar.  

En nackdel med internetbaserad intervju är att det är svårt för forskaren att 

bekräfta den intervjuades identitet (Denscombe 2016:283). Däremot kom alla 

svaren från deras mejladress som alla har samma domän och kan därför ses som 

äkta och pålitliga. En annan problematik är gällande att man uttrycker sig olika 

i tal och skrift. Det är möjligt att svaren blir lite annorlunda med skriftliga 

inlämnade svar i jämförelse med om personerna hade fått svara muntligt på 

frågorna. Dessutom blir det svårare med spontana följdfrågor. 

Utprovning – Prototyping 

Inom tidsramen är det endast en prototyp som är skapad och den är med på 

utprovningen. Om jag testat flera prototyper kan det ha lett till en prototyp som 

är mer tillfredställande till den slutliga användaren. 

En fördel när prototypen är så kallad High-fidelity är att man kan få feedback 

från användaren om det estetiska, interaktion, form och användbarhet (Martin & 

Hanington 2012:138). Förhoppningen är att kunna förbättra den slutliga 

gestaltningen med hjälp av användarnas åsikter och synpunkter. 

3.5 Etiska aspekter 

Då jag använt mig av mejlintervjuer i detta arbete tog jag hänsyn till ett par 

etiska aspekter. När jag kontaktade personerna som skulle deltaga i min 

informationsinsamling berättade jag syftet med arbetet. Jag berättade även att 

genom att deltaga i min undersökning så godkänner man att ens svar kan 

komma att presenteras i ett framtida arbete. Deltagaren kommer inte att 

namnges utan presenteras som en respondent eller informant. Jag påpekade 

också att deltagandet var frivilligt och att man när som helst kunde avbryta sin 

intervju. 
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Intervjun med Peter Lundh (2019) gjordes även den över mejl, han 

presenterades ett antal frågor som han sedan besvarade. Jag fick ett muntligt 

godkännande från Peter att hans namn och yrkesroll fick nämnas i arbetet. 

 

4. Resultat 

I det här avsnittet kommer jag presentera resultaten på metoderna jag använt i 

arbetet. Analyser, intervjuer och utprovning. Resultatet och teoridelen ska 

tillsammans skapa en grund för vilka riktlinjer som presenteras och på vilket 

sätt. Dessutom ska forskningsfrågan besvaras med hjälp av dessa delar. 

4.1 Analys av tidigare inlägg 

Analyserna av de publicerade inläggen gjordes för att få en insikt i hur de var 

strukturerade, textens språk och innehåll samt bildspråk. Jag valde att ta inlägg 

som nyligen var publicerat för att få en så aktuell och korrekt bild av inläggen 

som möjligt.  

4.2 Komparativ analys 

Dessa inlägg valde jag för att de skiljde sig mycket mellan dem i text, 

bildlayout och målgrupp. Alla inlägg är publicerade 2019.  

• Det första inlägget är publicerat den 19 mars, och är en inbjudan till 

nätverksträff om tjejfotboll. Detta inlägg är inte komplett då inte all text 

finns med men det påverkar inte analysen på något sätt. 
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• Det andra inlägget är publicerat den 31 mars, och är ett kortare 

matchreferat från distriktslaget F03. 

 

 

• Det tredje inlägget är publicerat den 8 april, informationsupplysning om 

att distriktslaget P02 ska spela semifinal i distriktslagscupen. 

 

Kontext 

Alla inläggen handlar om att beskriva och informera vad som händer i 

organisationen. Man vill ge sina följare information. Man vet att det är SöFF 

som är avsändare men inte vem som är den verkliga sändaren bakom varje 

inlägg. Målgruppen är alla följare men inriktar sig till de som är intresserade av 

ett speciellt lag eller som har intresse för utveckling av tjejfotbollen. Exakt 

samma inlägg delas också på SöFF:s Facebook. 

 

Språket 

I alla tre inläggen förekommer det ett vi eller vår som skapar närhet till läsaren. 

I det första inlägget förekommer det frågeställningar som läsaren kan ta 

ställning till och engagera läsaren. I det andra inlägget distanserar avsändaren 
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sig genom att tacka två personer och spelarna i form av ett ni. I det tredje 

inlägget talar man distanserat med inget direkt tilltal och avslutar med att 

hänvisa till vår hemsida. 

Det förekommer många fackord i samtliga inlägg som exempelvis: halvlek, 

målchanser, avslut, semifinal, distriktslagcupen och tjejfotboll. Något man 

också kan förvänta sig från denna typ av organisation och dess inlägg. 

Meningarna är av varierande längd. Meningarna upplevs som högertunga då det 

finita verbet kommer tidigt i meningarna. Temat är givet i alla inlägg och varje 

inlägg tar upp ett tema. Den vanligaste konnektivbindning som förekommer är 

det additiva och som förekommer i samtliga analyserade inlägg. Vilket bidrar 

till en mer talspråklig stil. 

Stilen 

Det första inlägget upplevs personligt och drivet. Som läsare blir man 

engagerad och påverkad. Det andra inlägget uppfattas även det personligt som 

om en ledare har skrivit det som inkluderar laget i form av andra halvlek styr vi 

spelet. För att sedan skriva ni till spelarna. Tredje inlägget upplevs mer stelt och 

formellt med ord som gästa och matchstart. Inläggen har inte med varandra att 

göra och är publicerade vid olika tillfällen. 

Bilden 

I det första inlägget finns det en bild som innehåller text. Den bakomliggande 

bilden är verklig, om man ska följa Björkvalls fem resurser för att utrycka 

modalitet. Bilden upplevs som den är tagen med en kamera. Bilden är sedan 

redigerad i ett bildredigeringsprogram där man har lagt till en rubrik, datum för 

händelsen och SöFF:s logga för att göra det tydligt vilka som står bakom 

nätverksträffen. Bilden upplevs ogenomtänkt med rubriksättning, färgval och 

komposition. Man kan ifrågasätta om dessa textelement i bilden behöver finnas 

med. En lösning hade kunnat vara att ta bort den bakomliggande rosa färgen, 

rubriken i en och samma färg. Positionera loggan i något av de fyra hörnen för 

att inte ta fokus från bilden och rubriken.  

I det andra inlägget är det en kameratagen lagbild. Här är det en god 

detaljrikedom, belysning och färgmättnad med flera olika djup i bilden. Man 

kopplar ihop det snabbt med den tillhörande texten. Däremot ska man ta bilden 

lite närmare för att lättare kunna känna igen personerna på bilden. 

I det tredje inlägget är det enbart en redigerad bild. Jag ifrågasätter varför man 

inte använder en bild på laget som det handlar om? De valda färgerna 

förknippar jag med Brasiliens fotbollslandslag som har dessa färger på sina 

matchtröjor. Dessutom är vissa partier av texten svåra att läsa på grund av den 

bakomliggande färgen och opaciteten. Behöver både texten och bilden säga 
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samma sak? Nej, inte i detta fall. Man skulle kunna använda en lagbild, en bild 

på arenan där matchen ska spelas. Bilden är till för att väcka läsarens intresse 

som sedan ska ledas till att läsa den tillhörande texten. Inte få samma 

information på båda ställena vilket är sker i detta fall. 

Som en avslutande sammanfattning går det att säga att varje inlägg är väldigt 

unikt de andra, både när det kommer till textstil, bildval och innehåll. Att 

innehåller skiljer sig mycket åt är en bra sak givetvis, men de redigerade 

bilderna lämnar mer att önska i form av mer enhetlighet när det handlar om 

färgval, typsnitt och layout. 

4.3 Kvalitativa intervjuer 

Syftet med intervjuerna var dels att få en förståelse hur SöFF jobbade med 

sociala medier, vad deras syfte är med deras inlägg och vad deras mål år. Jag 

valde därför att intervjua kanslichefen Peter Lundh som har många års 

erfarenhet i organisationen. Jag ville även få en djupare insikt i det 

bakomliggande problemet och vad de anställda har för erfarenhet och 

uppfattning av organisationens arbete med sociala medier. 

4.3.1 Mejlintervju Peter Lundh 

Peter Lundh (2019) förklarar att Södermanlands fotbollförbund har i uppgift att 

främja och administrera fotbollidrotten (fotboll, futsal, och beach soccer) i 

distriktet. Vidare berättar Lundh (2019) att man i dag inte har något uttalat mål 

och inte heller syfte med sina sociala medier. Han säger att de försöker visa upp 

barn- och ungdomsverksamheten som goda exempel samt att sprida goda 

budskap kring ledarskap. 

I dagsläget finns inga riktlinjer som de anställda måste följa när de publicerar 

inlägg på SöFF:s Instagramkonto sormlandfotboll. Dock är målsättningen att 

det ska finnas i framtiden (Ibid, 2019). Peter påpekar också att det i dag är 

ungefär tio olika personer som har tillgång till kontot och att inläggen främst är 

uppbyggda med ren textinformation med tillhörande bilder från aktiviteter som 

organisationen genomför. Det viktigaste med inläggen enligt Lundh (2019) är 

att nå ut till så många som möjligt med information, sprida de aktiviteterna som 

genomförs samt att skapa en positiv bild av SöFF. 

Arbetsprocessen att skapa ett inlägg ser annorlunda ut för varje inlägg. Det är 

ofta en snabb process eftersom det inte finns några krav på att publicera inlägg 

på sociala medier. (Ibid, 2019). 

Hela intervjun finns i bilaga 3. 
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4.3.2 Mejlintervju SöFF:s anställda 

För att få en insikt hos målgruppen valde jag att intervju de anställda på SöFF. 

Detta för att ta reda på hur de upplever organisationens sociala medier i dag, 

deras arbetserfarenhet av att publicera inlägg samt hur riktlinjer skulle kunna 

påverka deras och organisationens arbete vid skapandet av inlägg på sociala 

medier. 

Mejlintervjun visade att 

• 5 av 6 saknar instruktioner för att producera inlägg på sociala medier. 

• 6 av 6 tror att riktlinjer om hur man skapar ett inlägg på sociala medier 

skulle påverka ens eget arbete men också organisationen positivt. 

• 6 av 6 skulle vilja ha dessa riktlinjer i ett digitalt format. 

• 6 av 6 vill ha riktlinjerna presenterade med text och bild. 

• 6 av 6 tycker att kvalitén på SöFF:s inlägg i dag varierar.  

• 5 av 6 ansåg att det främsta syftet med SöFF inlägg på sociala medier 

var att informera. 

• På frågan hur ofta du publicerar ett inlägg på SöFF:s sociala medier 

skiljde sig svaren. 2 av 6 svarade några gånger i veckan. 2 av 6 svarade 

någon gång i månaden.  

• 6 av 6 väljer själva vad som publiceras på SöFF:s sociala medier. Dock 

sker det ofta en dialog mellan de anställda innan det publiceras. 

• 4 av 6 avsatte ett fåtal minuter på respektive inlägg medan 2 av 6 tog 

15–20 minuter på sig. Det beror mestadels på innehållet och ändamål. 

• 5 av 6 publicerar inlägg när det passar dem själva under dagen. 

 

Se svaren mer utförligt i bilaga 1. 

Med hjälp av Peter Lundhs intervju och intervjusvaren från de anställda på 

SöFF kunde jag bilda mig en uppfattning om vad de tyckte om organisationens 

arbete med sociala medier. 

Min uppfattning är att organisationen har ett behov av riktlinjer. Detta för att 

förhöja kvalitén på inläggen som de publicerar. Jag får även intrycket att de vill 

att riktlinjerna ska finnas digitalt. Jag tolkar att de flesta lägger ned olika 

mycket tid när de skapar ett inlägg och att de publicerar dessa när det passar 

dem (själva) bäst. Dock är det svårt att tyda vilka riktlinjer som de behöver och 
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hur omfattande de ska vara. Däremot är min uppfattning att riktlinjerna skulle 

påverka arbetssättet på ett positivt sätt. 

4.4 Utprovningsresultat 

Syftet med utprovningen var att se hur testpersonerna uppfattade och tyckte om 

prototypen. I utprovningen medverkade fem personer i olika åldrar med 

förkunskaper gällande Instagram och dess funktioner. 

Utprovningen inleddes genom att testpersonerna fick förklarat för sig vad 

prototypen bestod av och vilka funktioner fanns. Prototypen var ett Instagram-

konto med riktlinjer, där varje bild (i ett bildspel) behandlar ämnen som är bra 

att förhålla sig till när man gör ett inlägg på Instagram. Testpersonerna fick 

sedan hålla prototypen i handen och själva utforska dess funktioner och 

innehåll. Därefter ställdes det fem öppna frågor för att leda testpersonen till ett 

visst behandlat ämne i prototypen, men inte för att styra diskussionen till ett 

specifikt svar. Det var fokus på att få information om hur ämnet tolkades och 

upplevdes. Anteckningar togs under tiden testpersonerna fick testa prototypen. 

De fem frågorna var: 

• Vad är ditt första intryck av guiden? 

• Saknas något? Känns något oklart? 

• Vilka begränsningar finns med det valda mediet? 

• För- och nackdelar med riktlinjerna? 

• Vilken hjälp fick du av riktlinjerna? 

 

Utprovningen i sin helhet tog ungefär 60 minuter att genomföra därför har jag 

tagit ut huvuddragen och sammanfattat dessa för få en tydligare översikt över 

resultatet. 

• Första intrycket: samtliga deltagare hade ett positivt första intryck av 

prototypen. Alla uppskattade upplägget med bilder och information 

implementerat i ett bildspel. 

• Begränsningar med Instagramkontot: en deltagare önskade en digital 

PDF-version utöver Instagramkontot. Detta för att kunna svajpa mellan 

de olika ämnena och utan att behöva gå in och ut i bildspelet som man 

behöver göra i Instagramkontot. Resterande deltagare upplevde inga 

begränsningar med medievalet och hur informationen presenterades. 
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• Positiva upplevelser med Instagramkontot: ”Jag tycker det är ett tydligt 

språk”, ”En fördel att man kan ha med sig det hela tiden”, ”Jag tror man 

får med sig det mesta efter en läsning, eftersom det inte är jättemycket 

att komma ihåg”, Bra med att texten är i bilderna så man slipper 

scrolla”. ”Jäkligt tydligt”, ”Jag ser underrubrikerna bra och på håll ser 

jag huvudrubrikerna bra”, ”Ett enkelt upplägg, när det gäller 

kommunikation är det svårt att göra det enkelt”, ”En bra detalj, 

sidhuvudet, man vet vart man är”, ”Bra att feta orden, betonar orden 

vilket gör att man kommer ihåg dem lättare”, ”Jag slipper leta efter vad 

som gäller och kan lätta skifta mellan kontona när jag är osäker”, 

”Lättöverskådligt” ”Blir inspirerad till att publicera mer inlägg än vad 

jag gör i dag”, ”Supertydligt vart jag ska trycka om jag vill veta mer om 

exempelvis bild”, ”Ett bra sätt att bli mer enhetliga”, ”Fördelen blir att 

vi förhoppningsvis får mer enhetlighet och tydlighet, om hur vi gör”, 

”Typsnitten är enkla, konkreta och tydliga”, ”Hög tydlighet med 

rubriker och underrubriker”, ”Färgsättningen ger en bra kontrast, svart 

mot det gula”. 

• Negativa upplevelser och saker som kan förbättras med 

Instagramkontot: ”Jag saknar bildexempel under huvudrubriken Bild”, 

”Det kan vara svårt att veta under vilken huvudrubrik ett visst ämne tas 

upp eftersom det kan passa under flera olika ämnen”, ”Finns en risk att 

man inte lägger upp inlägg för att det blir en jobbigare process”. 

• Om riktlinjerna var till någon hjälp: ”Jag tror det är bra, vi kan 

fortfarande jobba mer med att se enhetliga ut”. ”Det blir mer enhetligt. 

Vi tycker alla olika när det handlar om text, typsnitt eller bilder. Det blir 

lite som en regelbok, att vi alla följer samma regler och riktlinjer.” ”Det 

här kommer bli mycket bättre”, ”Jättemycket hjälp, vill man göra ett 

inlägg mer intressant finns det mycket man kan tänka på med hjälp av 

riktlinjerna”, ”Ja, det är lättare än ett Word-dokument eller en PDF som 

man ska klicka fram. Detta är lättarbetat, enkelt att komma åt, man 

behöver inte söka efter dokumentet. Man vet vart det finns”. 

4.5 Slutsats 

Utprovningen visade att deltagarna uppskattade de riktlinjer som presenterades 

och att medievalet var enkelt, begripligt och man oftast har med sig dem i 

samband med att de finns på Instagram. Deltagarna upplevde även att det var 

enkelt att läsa texten, då teckengraden var tillräckligt hög samt den goda 

kontrasten mellan gult och svart. Färgerna gult och svart uppfattades som ett 

samspel med SöFF:s färger, trots att det inte var exakt samma färgnyanser. Två 

deltagare nämnde att kolumntiteln hjälpte dem att få en översikt om vilka 
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ämnen som berörs i det aktuella bildspelet. De övriga nämnde inte kolumntiteln 

alls. 

Deltagarna hade inga problem eller svårigheter av att förstå innehållet i texten. 

Det kan bero på att klarspråkprinciper applicerade på texten, vilket gör text 

enkel, tydlig och begriplig. Klarspråksprinciperna finns beskrivna under 

avsnittet 2.2.2 Klarspråk. 

Under utprovningen ställdes samma frågor till varje person. Det var fem öppna 

frågor vilket grundar sig i att jag inte ville rikta intervjun åt någon förbestämd 

riktning. Det handlade istället om att se vad personen uppfattade och dess 

upplevelse samtidigt som den interagerar med prototypen. Svaren blir däremot 

väldigt olika varandra. Dock är det viktigaste för mig vad varje person tycker 

och upplever, inte leda personen i en specifik riktning och ett specifikt svar. Det 

kan däremot bli svårare att tyda svaren. Majoriteten av deltagarna nämnde att 

riktlinjerna kan hjälpa dem att bli mer enhetliga när de följer samma riktlinjer.  

Tanken med att ha enskilda intervjuer var att få varje persons insikt vilket kan 

vara svårare att få fram vid exempelvis en fokusgrupp. Nu fick jag i stället olika 

svar när jag ställde samma frågor till deltagarna. Jag hade kunnat ha fler frågor 

som riktade sig mer på klarspråk, text och bild dock är fokus i detta arbete på 

helheten: medievalet och multimodaliteten för riktlinjerna. 

Fem personer deltog i utprovningen vilket kan anses som ett lågt antal deltagare 

och man kan inte dra för stora slutsatser från resultatet. Dock anser jag att de 

svar jag fick från utprovningen var givande. 

Jag antecknade deltagarnas svar under tiden de fick undersöka och använda 

prototypen. Detta för att få ärliga och spontana svar. Däremot kan man 

ifrågasätta metoden då det går att misstolka svar, misstolka mina anteckningar i 

efterhand och även glömma eller missa en del av svaret.  

5. Gestaltning 

Här följer min gestaltning och de fyra ämnen som utgör gestaltningsförslaget. 

Här visas även hur en del av gestaltningen ser ut på en mobilskärm. Det är tre 

bilder i form av en översiktsbild, en informationsbild och en rubrikbild. 
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Hela gestaltningsförslaget hittar du i bilaga 4. 

 

 

 

5.1 Designprocess 

Wikberg Nilsson, Ericson och Törlind (2015:28–29) beskriver en designprocess 

som ett förlopp där någon typ av utveckling sker i flera steg. Designprocessen 

består av aktiviteter som utförs i en bestämd ordning. Syftet med denna process 

är att förbättra exempelvis en produkt eller en tjänst.  

Wikberg Nilsson, Ericson och Törlind (2015:28–29) skriver också att 

processens aktiviteter, syfte, mål och även resultatet kan vara olika, det som alla 

designprocesser har gemensamt är utvecklingen och framstegen.  

Min designprocess började med att jag identifiera och verifiera det praktiska 

problemet och försöka förstå dess kontext. Därefter fastställde jag målgruppen, 

syftet och medieval med arbetet. Jag valde ut teorier inom ämnet och metoder 

som skulle användas. Efter att jag genomfört mina metoder, skapat en 

gestaltning och analyserat mina resultat besvarade jag forskningsfrågan. 

 

5.2 Format 

Gestaltningsförslaget består av sex rubrikbilder samt tillhörande 25 

informationsbilder som ligger bakom rubrikbilderna, som ett bildspel. Dessa 

Bild 6: Informationsbild. Bild 5: Översiktsbild Bild 7: Rubrikbild 
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bilder är speciellt skapade för Instagram, men går även att dela på exempelvis 

Facebook. Bilderna är gjorda i 1080x1080 pixlar som är Instagrams vanligaste 

format. Tanken är att man enkelt ska kunna läsa informationen på 

mobilskärmar, detta tack vare den för mediet höga teckengraden och den goda 

kontrasten mellan färgerna svart och gult. Eftersom teckengraden är relativt hög 

och ytan begränsad så blev textmängden begränsad per bild.  

5.3 Informationsurval 

Valet av information i gestaltningen grundar sig i de intervjuer, utprovningar 

och litteraturstudier som har gjorts.  

Det finns många andra riktlinjer som skulle kunna ha varit med, exempelvis fler 

bildtyper och om olika stilar av texter. På grund av medievalet begränsade jag 

mig till sex olika rubriker med maximalt fem ämnen som behandlas. Innehållet 

i riktlinjerna baserade jag på de intervjuer jag gjorde med de anställda på SöFF 

samt efter min egna bedömning om vad som kan vara viktigt för målgruppen.  

Gestaltningen är inte bara skapad på forskarbaserad information utan även från 

allmänna tips och råd från sakkunniga inom ämnet.  

5.4 Layout 

Detta är ingen undersökning i grafisk formgivning men det utgör ändå viktiga 

delar av gestaltningen när det kommer till att presentera informationen. 

Ämnena under varje rubrik är placerad i alfabetisk ordning eftersom det brukar 

vara vanligt i denna typ av informationsmaterial samt anses bli lättare att söka 

bland informationen.  

5.5 Klarspråk 

Genomgående i gestaltningen används ett du-tilltal (för att tala till läsaren). 

Kortare meningar och enklare ord som förekommer i det vardagliga språkbruket 

har använts för en lättare förståelse och innebörd. 

Något som jag också tycker hör till aspekten klarspråk är nyckelord som är 

fetstilta. Detta kan tydliggöra och hjälpa läsaren att minnas vad som är extra 

viktigt i innehållet. 

5.6 Gestaltningsförslag 

Jag valde att skapa ett Instagramkonto med bilder där riktlinjerna var 

implementerade. Att riktlinjerna blev dessa fem (text, bild, video, 
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kommunikation och layout) beror dels på det som framgick från den 

komparativa analysen av SöFF:s inlägg men jag tittade även på Instagrams 

funktioner i sin helhet och därför finns video och kommunikation med.  

Grundtanken med kontot var att användaren lätt skulle kunna skifta mellan 

SöFF:s konto och kontot med riktlinjer. Eftersom vissa av de anställda på SöFF 

är ute på fält och mobilen behövs för att göra ett inlägg på Instagram var en 

viktig aspekt att ha det nära tillhands. Detta eftersom de flesta har sin mobil 

med sig i arbetet. Informationen blir koncentrerad på en begränsad yta och om 

jag i stället gjort en tryckt manual i pappersform skulle det kunna ha lett till att 

den glöms bort eller kastas. Nu har man alltid sina riktlinjer med sig och om 

man inte minns riktlinjerna gällande exempelvis hur ofta ett inlägg ska 

publiceras går det lätt att logga in och läsa på. 

Eftersom ett inlägg på Instagram har en begränsad yta på 1080x1080 pixlar var 

det viktigt att tänka på informationstätheten och huruvida texten går att läsa och 

förstå. Jag valde att skriva klarspråk eftersom det enligt Nord (2017:9) används 

för att göra den skriftliga kommunikationen mer funktionell och anpassad till 

mottagaren.  

Bakgrundsfärgen är gul och texten är skriven i svart. Dels för att skapa en hög 

kontrast, vilket kan leda till att man lättare kan läsa innehållet. Gul och svart 

utgör en utmärkt kontrast i ljusstyrka enligt Ware (2008:75). Dessutom 

harmoniserar båda färgerna med SöFF:s färger som även dem är svarta och 

gula.  

 

Text  

Typsnitten i prototypen är Tahoma i rubriker och Georgia i brödtext. Det finns 

enligt Melin (2011:30–31) olika resultat om vad som lämpar sig bäst för 

nätpublikation. Jag har därför inte lagt ned tid på att välja det typsnitt med högst 

läslighet, det vill säga den typografiska utformningen av texten. Utan endast 

valt ett typsnitt som anses läsbart när man håller mobilen i handen, dvs. ungefär 

från 30 cm. 

För en bättre orientering skapades en kolumntitel med de avsnitt som tas upp. 

Hellmark skriver (2006:105) att en kolumntitel hjälper läsaren med 

orienteringen i innehållet. Det aktuella avsnittet är fetmarkerat för att 

användaren lättare ska se vart man är och vilka avsnitt som kommer härnäst. 

Björkvall (2009:100) medhåller om detta då han skriver att hierarki kan uppstå 

mellan textelement då man ger dem olika grad av framskjutenhet.  

 

Bild 8: Kolumntitel 
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Jag använder mig av du-tilltal för att det får läsaren engagerad och enligt 

Forsberg (2016:17) hjälper det att skapa delaktighet. Nyckelord i brödtexten är 

fetstilta för att hjälpa läsaren att minnas viktiga delar av innehållet. Meningarna 

är korta och går rakt på sak, ingen överflödsinformation. Verben är skrivna i 

presens för ett aktivt språk som beskriver vad som händer. Dessa egenskaper 

brukar höra ihop med vad Nord (2017:9) kallar för klarspråk. Klarspråk är en 

typ av språkvård som ofta används inom offentliga publikationer. Klarspråk 

används för att göra kommunikation, mer funktionell och anpassad till 

mottagaren för att det ska samordna med språklagens elfte paragraf, där språket 

i offentlig verksamhet ska ”vara vårdat, enkelt och begripligt” (språklagen 

2009:600, 11 §).  

Eftersom de anställda enligt Heide, Johansson & Simonsson (2012:223) 

förväntas dela med sig av sina erfarenheter och sina kunskaper är det bra med 

ett enhetligt och vårdat språk.  

På de flesta av riktlinjerna är texten uppdelade stycken, detta för att göra 

innehållet läsbart (Forsberg, 2016:44–45).  

Innehåll 

Att riktlinjerna blev dessa fem (text, bild, video, kommunikation och layout) är 

ett resultat av den komparativa analysen av SöFF:s inlägg. Text, bild och layout 

berördes i samtliga analyserade inlägg från SöFF:s Instagramkonto och anses 

därför att dessa områden skulle beröras i riktlinjerna (jag tittade även på 

Instagrams funktioner i sin helhet. Därför finns video och kommunikation 

med). Under avsnittet kommunikation behandlas det varför man ska använda 

sig av flera hashtaggar, tagga personer och platser i inläggen och när ett inlägg 

bör publiceras. Dessa områden är viktiga då sociala medier ger organisationen 

nya möjligheter att sprida sina budskap på (Heide, Johansson & Simonsson, 

2012:237). För att budskapet ska nå fram till så många som möjligt behövs det 

hashtaggar och taggningar av personer och platser.  

Under varje rubrik valde jag att ha en begränsning på maximalt fem ämnen som 

behandlas. Dels för att inte läsaren ska få för mycket information men också för 

att inte behöva svepa mellan för många olika ämnen. Detta kan leda till att 

läsaren förlorar uppmärksamheten som kan uppstå när läsaren måste bearbeta 

och läsa informationen på flera ställen samtidigt (Holsanova, 2010:38–39). Det 

är också en anledning till att jag skapat all information på varje bild och inte har 

information i textfältet nedanför. Den andra anledningen är för att läsaren ska 

slippa både scrolla lika mycket. Endast vid exempelbilden går det att scrolla då 

det finns exempeltexter till inläggen. 
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6. Slutsats och diskussion 

I denna avslutande punkt presenterar och diskuterar jag mina slutsatser som 

jag kommit fram till under denna studie.  

 

I denna studie har jag undersökt hur principer om klarspråk och multimodalitet 

kan användas vid skapandet av inlägg på Instagram. Målet med studien var att 

med hjälp av de metoder och teorier som presenterats i detta arbete skapa en 

gestaltning som kan hjälpa anställda att skapa inlägg på organisationens 

Instagramprofil.   

 

Som nämnts i början av detta arbete var syftet med denna studie att se huruvida 

riktlinjer på Instagram kan bidra till enhetlighet och tydlighet hos medarbetarna 

på Södermanlands Fotbollförbund. Materialet är skrivet i klarspråk med tydliga 

färgkontraster för lättare förståelse, läslighet och läsbarhet. 

Gestaltningsförslaget kan om möjligt bidra till flertalet förhållningssätt och 

instruktioner till medarbetarna, detta kan i sin tur leda till en mer enhetlig 

organisation utifrån de utformade inlägg. 

 

Utifrån den komparativa analysen som gjordes på tidigare inlägg skapades det 

en större förståelse för hur inläggen kunde se ut, vilka likheter och olikheter 

som fanns. Det förtydligade även bilden av informationsdesignproblemet där 

man kunde ana olika avsändare eftersom språkbruk, bildanvändning och 

struktur skiljde sig mellan inläggen.  

 

Genom mejlintervjuerna med de anställda på SöFF framgick det att fem av sex 

personer inte har fått några tydliga instruktioner på vad de ska tänka på när de 

publicerar inlägg på organisationens Instagram-profil. Enligt svaren från 

intervjun vill de anställda helst ha informationen både i text och bild, gärna 

digitalt.   

 

Syftet med utprovningen var att se om prototypen som skapats kunde hjälpa de 

anställda med att skapa inlägg på organisationens Instagram-profil. Resultatet 

från utprovningen visade på att deltagarna gillade medievalet eftersom det var 

enkelt och lätt att förstå sig på. Texten var enkel att läsa, då teckengraden var 

tillfredsställande och en god kontrast med brödtexten i svart och den 
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bakomliggande gula färgen. Två deltagare nämnde att kolumntiteln (bild 8) 

hjälpte dem att få en översikt över informationen som berörs. Man kan 

ifrågasätta huruvida de övriga deltagarna uppfattade kolumntiteln då de inte 

nämnde den. Däremot sades det varken något negativt eller positivt om den. 

Vilket gör det svårt att bedöma om den användes eller inte. Däremot upplevde 

ingen av deltagarna innehållet som svårt att förstå sig på.  

 

Det jag kan tyda från denna studie är sammanfattningsvis att klarspråk och 

samspelet mellan bild och text kan bidra till ett mer enhetligt 

informationsskapande. Även det om i detta fall applicerades på Instagram och 

dess verksamhet tror jag att det går att använda i andra liknande situationer, inte 

bara digitalt.  

 

Utprovningen visade att det kan vara fördelaktigt på en begränsad yta att 

använda sig av följande: 

• Klarspråk, för tydlighet och begriplighet 

• Multimodalitet, samverkan mellan text och bild skapar bättre förståelsen 

hos läsaren. 

• Tydliga kontraster mellan text och bakgrund 

• Nyckelord, för att göra det lättare att minnas informationen 

• Hierarki, rubriker och underrubriker skapar tydlighet 

 

Det går däremot att rikta kritik mot antalet deltagare i utprovningen. Fem 

personer är inte tillräckligt många för att basera en studie på. Det är även svårt 

att säga till vilken grad som alla egenskaper (som listas i punkter ovan) bidrar 

med. Vilken av dessa egenskaper bidrar mest till att skapa enhetlighet? Vissa 

egenskaper gör det lättare för läsaren att förstå informationen som presenteras 

vilket är ett krav för att ens kunna skapa mer enhetligare inlägg. 

 

Det går också kommentera att jag inte använt mig av slutanvändaren eller 

slutmålgruppen vilket är Södermanlands fotbollförbunds följare. Hur de 

upplever de nya inläggen som är skapta utifrån efter det att utprovningen och 

gestaltningen skapades. Däremot kan jag se att riktlinjerna används då vissa av 

dem har implementerats i nya inlägg exempelvis används en tydlig avsändare, 

dvs. den som skrivit inlägget och dennes roll i organisationen. Dessutom 

används taggar av platser, personer och slogans.  

 

Resultatet av min studie kan anses extra viktigt hos Södermanlands 

fotbollförbund då de tidigare inte hade några riktlinjer om hur deras inlägg på 

Instagram skulle förhålla sig till varandra. Jag anser att man kan applicera detta 

på andra organisationer och företag. Dessutom finns det möjlighet att studera 

andra sociala mediers påverkan av denna studie. Det ska även påpekas att det 

kan finnas andra riktlinjer och ändamål som kan fungera mycket väl i detta 

syfte, dessa har dock inte tagits upp i denna studie. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Sammanställda svar från mejlintervjuer med 
SöFF:s anställda 

 

Totalt: 6 personer 

 

1. Hur upplever du instruktionerna till att producera inlägg på SöFF:s 

sociala medier i dag? 

Svar: 

 

Saknar instruktioner. 

 

Vi har inte haft någon direkt mall så inga instruktioner. 

 

Att publicera information, intressanta händelser m.m. kopplat till min roll som 

ansvarig för tränar- och spelarutbildning på ett seriöst sätt. 

 

I dagsläget saknas instruktioner för detta. 

 

Finns inga instruktioner, mycket varit jag som drivit dessa. 

 

Instruktionerna kan upplevas som frihet under ansvar. Dom få gånger jag har 

lagt upp något är när det har berört mina ansvarsområden, dvs tävling senior 

och domare. Utöver det upplever jag inte som vi har några direkt riktlinjer.  

 

 

2. Hur tror du att riktlinjer skulle påverka både ditt och organisationens 

arbete när det kommer till att skapa inlägg på sociala medier? 

Svar:  

 

Positivt att det blir enhetligt. 

 

Ja, mer riktad information så att rätt personer nås av information och andra 

budskap. 

 

Tror att vi skulle få ett snyggare flöde om det var enhetlig vilket skulle resultera 

i mer trovärdighet och kvalité. 

 

Det skulle underlätta för samtliga att publicera inlägg, varje person som 

skapar inlägg kommer inte behöva ”tänka” själv…på ett bra sätt. Det kommer 

antagligen även att skapa mer enhetlighet och en tydligare bild av hur SöFF 

vill framställas i sociala medier. 
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Kanske bli mer samstämmigt och tydligt med vad vi vill förmedla och även nå 

fler. 

 

Positivt. Sociala medier har stor genomslagskraft och ju tydligare man är utåt 

desto bättre. Tänker kanske då på hur vi formulerar oss, typsnitt etc. En röd 

tråd för hur vi ska vara på sociala medier hade varit bra.  

 

3. Om du skulle få riktlinjer, skulle du vilja ha dem digitalt eller i tryckt 

format? 

Svar: 

 

Digitalt. 

 

Digitalt. 

 

Digitalt. 

 

Digitalt. 

 

Digitalt är alltid bra… 

 

Varför inte i båda formerna tänker jag? 

 

4. Hur skulle du i så fall vilja få riktlinjerna presenterade? (Exempelvis: 

bilder, text, video, muntligt) 

Svar: 

 

Bilder, text, video. 

 

Bilder och text är bra. 

 

Text och bilder. 

 

Bilder och text känns mest aktuellt. 

 

Text och bilder, bra med tydliga exempel. 

 

Genom bilder och text tror jag skulle vara lämpligt. Något kompendium som 

man kan ha som PDF på datorn och även skriva ut.  

 

 

5. Vad tycker du om SöFF:s inlägg på sociala medier i dag? Motivera 

gärna. 

Svar: 
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Det varierar beroende på kunskapen och engagemanget hos oss som lägger ut 

på sociala medier. 

 

Båda bra och mindre bra, det märks att vi är fler som lägger upp och det blir 

inte samma kvalitet på allting. 

 

Blandat. Vissa grejer är det för många inlägg om. Bildkvalitén varierar ganska 

skapligt. Finns ingen röd tråd eller plan kring publicering.  

 

Det är bra att många olika delar av verksamheten berörs i inläggen. 

Exempelvis distriktslagsverksamhet men även information om 

utbildningar/serier osv. 

Problemet är att man tydligt ser att det är ett antal personer som skapar 

inläggen. Man kan inte ”känna igen” SöFF i alla inlägg då det är olika 

personer som skapar dessa samtidigt som det finns en avsaknad av en tydlig 

grafisk profil/riktlinjer.  

 

Blandat. Vi har en del ideella ledare som skiftar i kvalitet på både bild och text 

(innehåll, språk). 

 

Dom känns lite spretiga. Det är nog många som har tillgång till våra konton 

(tjänstemän, instruktörer etc.), så det varierar nog både vad gäller i tid på 

videos, mängd i text och även (tyvärr) den grammatiska kunskapen. 

 

 

 

6. Vad är det främsta syftet med era inlägg på sociala medier? 

Svar: 

 

Att marknadsföra våran verksamhet. 

 

Information. 

 

Informera och visa upp vår verksamhet. 

 

Tydliggörande av vår verksamhet samt information. 

 

Synas, informera, sprida budskap. 

 

Oklart. Har inte fått något klart syfte presenterat för mig sedan jag började, att 

”det här försöker vi åstadkomma”. Men utifrån egen tolkning så misstänker jag 

att vi försöker sprida information, skapa intresse och göra folk medvetna om 

SöFF och vårt arbete.  

 

 

7. Ungefär hur ofta publicerar du ett inlägg på SöFF:s sociala medier?  
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Svar: 

 

Alltid i samband med våra distriktslags samlingar (jag ansvarar för flickor). 

 

Inte så ofta, kanske en gång i månaden. 

 

Några inlägg varje vecka. 

 

Ett par gånger i månaden. 

 

Några gånger per vecka. 

 

Har varit anställd i 9 månader drygt och har väl publicerat 3–4 inlägg. Så runt 

1 inlägg/varannan månad. Men det skulle säkert kunna vara fler.   

 

 

8. Väljer du själv vad du ska lägga upp eller styr organisationen vad som 

ska publiceras?  

Svar: 

 

Jag väljer själv men såklart tagit upp med organisationen vad vi får lägga upp 

på sociala medier. 

 

Jag väljer själv men vi har dialog också. 

 

Väljer själv. 

 

Både och. 

 

Jag väljer själv. 

 

Jag väljer tämligen fritt. Vid något enstaka tillfälle har jag fått till mig att 

”detta skulle kunna vara bra att köra upp på våra sociala medier. 

 

 

9. Hur mycket tid brukar du lägga ned på respektive inlägg?  

Svar: 

 

Det går rätt snabbt att publicera texter och bilder 

 

Det är olika beroende på vilket inlägg jag gör. 

 

Några minuter. 

 

Väldigt olika, allt mellan 1 min – ca. 20 min, beroende på vad inlägget ska 

innehålla. 
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2–10 min. 

 

Letar ofta i bildbyrån efter en lämplig bild som kan passa ändamålet. Men säg 

15 min kanske?  

 

 

10. Brukar du publicera inläggen en viss tid eller gör du det när det passar 

under dagen? 

Svar: 

 

Jag gör det under samlingarna (se punkt 7). 

 

Det blir när det passar under dagen. 

 

Brukar göra det när det passar under dagen. 

 

Ibland tidsinställda inlägg men oftast när det passar. 

 

Oftast blir det precis när man arbetar med något. 

 

Jag har gjort det när det har passat mig själv under dagen. Men nu fick vi ju 

lära oss på någon utbildning via SvFF att det är lämpligast att publicera tidig 

morgon (när folk scrollar flödet på väg till jobbet) eller sen eftermiddag (när 

folk tar sig hem från jobb/har kommit hem). Så det är väl något att tänka på 

kanske…  
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Bilaga 2: Tre Instagram-inlägg (komparativ analys) 

 

Bildtext 1: Det första inlägget, från 19 mars 2019. 

 

 

Bildtext 2: Det andra inlägget, från 31 mars 2019. 
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Bildtext 3: Det tredje inlägget, från 8 april 2019. 
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Bilaga 3: Mejlintervju med Peter Lundh på SöFF 

1. Hur ofta publiceras inlägg på SöFF:s konton på sociala medier? 

Blandat. I snitt kanske 3–8 inlägg per vecka. 

 

 

2. Vad är syftet med Södermanlands Fotbollförbund?  

Från stadgarna: 

Södermanlands Fotbollförbund, i dessa stadgar kallat SöFF, med säte i 

Eskilstuna och stiftat den 25 mars 1917, – är en politisk, religiöst obunden 

ideell organisation, som har till uppgift att, i rollen som Svenska 

Fotbollförbundets (SvFF:s) regionala organ, främja och administrera 

fotbollidrotten, innebärande Fotboll, Futsal och Beach Soccer, i distriktet. 

 

 

3. Vilket/vilka budskap vill ni förmedla med era inlägg? 

Har inget uttalat mål/syfte med sociala medier… Men försöka visa upp 

framförallt barn- och ungdomsverksamhet som goda exempel. Sprida bra 

budskap om ledarskap. 

 

 

4. Finns det någon mall med riktlinjer (exempelvis hur text och bild ska 

vara utformat) när det kommer till att publicera inlägg på sociala medier? 

Nej 

 

 

5. Hur ser inläggen ut i dag? 

Blandat med ren info samt bilder och text från aktiviteter vi genomför. 

 

 

6. Vad är syftet med inläggen som ni publicerar? 

Se nr 3… 

 

 

7. Hur många kan publicera inlägg på era konton på sociala medier?  

I dagsläget ca 10 st. 

 

 

 

8. Finns det några som har tillgång till kontot men ändå inte publicerar 

några inlägg? Varför är det så? 

Nej. Men några har ganska smal roll så det blir sporadiskt.  

 

 

9. Jobbar ni något med att inläggen ska se enhetliga ut? Förklara gärna. 

Nej. Men målsättningen att vi ska få till ramar för detta. 
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10. Vad är viktigast med era inlägg? (delning, kommentarer, likes)  

Viktigast är nog att nå ut till många med information och sprida våra aktiviteter 

samt en positiv bild av SöFF. 

 

 

11. Hur ser skapandeprocessen av ett inlägg ut? 

Antingen tar vi en vanlig bild och lägger med text alternativt skapar vi en mall 

från ex Canva och lägger med. Oftast en ganska snabb process i och med att vi 

sköter det tillsammans med allt annat jobb. Finns ju inget krav på att vi ska 

publicera på sociala medier men några försöker ändå prioritera det. 
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Bilaga 4: Gestaltningsförslag 
 

Instagramkonto: soff_riktlinjer med fem olika rubrikbilder innefattandes olika 

avsnitt. Bilden nedan är en översiktsbild följt av rubrikbilder och 

informationsbilder. 
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