
 

  

 

Författare: Malin Öhman 

Stockholms Universitet 

Institutionen för mediestudier, JMK 

Medie- och kommunikationsvetenskap 

C-Uppsats 

H15 M Kand 

Handledare: Jonas Jonsson 

Bortom det sportsliga – en komparativ studie om problem samt 

möjligheter i AIK Hockeys externa kommunikation via Hemsida och 

Instagram  



Abstract 

Titel: Bortom det sportsliga – en komparativ studie om problem samt möjligheter i AIK 

Hockeys externa kommunikation via Hemsida och Instagram 

Termin: HT 15 

Författare: Malin Öhman 

Handledare: Jonas Jonsson 

 

AIK Hockey har under ett antal år haft problem med låga publiksiffror på hemmamatcherna. 

Det finns många olika anledningar till att publiken sviker, men syftet med denna uppsats har 

varit att genom en jämförande analys med Djurgården Hockey, beskriva och analysera hur 

AIK hockey kommunicerar via hemsidan och Instagram till publiker. Detta har granskats 

genom en kompositionsanalys av lagens hemsidor samt semiotisk och retorisk analys av 

enstaka bilder på lagens Instagramkonton. 

Teorier som berör kommunikation, PR samt organisationskultur har använts för att identifiera 

problem och möjligheter med lagens kommunikation. I diskussionen av resultatet framkom 

det att det finns möjlighet till att utveckla AIKs kommunikation till publiker då det finns 

utrymme att uttrycka mer känslor samt bjuda in publiken till att identifiera sig mer med laget 

på Instagram. Det går även att lyfta fram biljettförsäljningen mer på hemsidan och tona ned 

avtalet med CMOREs kanaler. De kan också skapa mer trovärdig kommunikation genom att 

anpassa texten mer till bilden och vise versa i publikationerna på Instagram. Hemsidan kan 

också framhäva lagets konton på sociala medier mer så att fler vill följa dem. Uppsatsens 

slutord handlade om att AIK Hockey på lång sikt, kan arbeta med att öka publiksnittet genom 

att uppdatera kunskaper om bland annat sociala medier och även ständigt sträva efter att 

utveckla samt vårda relationerna till publiken. 

Nyckelord 
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1 Inledning 

Ishockey är den idrott som ligger mig varmast om hjärtat och laget jag håller på sedan 

barnsben är AIK. Jag har, enda sedan jag började läsa på universitet velat skriva 

kandidatuppsatsen om idrott men inte vetat hur specialiseringen skulle se ut, tills jag gjorde 

praktik på AIK Hockey hösten 2014. Under ungefär en månad hade jag en inblick i hur vissa 

delar i organisationen fungerade och jag var även på plats på många av deras hemmamatcher 

under denna period. Det var under dessa hemmamatcher som jag insåg att många av stolarna 

på hemmaplanen Hovet, gapade tomma. Det finns här en medvetenhet om att laget precis åkt 

ner till näst högsta divisionen i Svensk ishockey vilket kan leda till att publiken inte vill gå 

och se AIK spela. Det gick också väldigt dåligt för laget på isen samt att det var turbulens 

inom organisationen, då många av de anställda blev uppsagda. Detta skulle också kunna vara 

en anledning till publiktappet, då det finns risk att de förlorar förtroendet för klubben. Det är 

genom detta som ett intresse växte fram och som senare även blev specialiseringen till denna 

uppsats: idrott och kommunikation.  

Denna uppsats kommer att handla om hur den externa kommunikationen ser ut genom 

hemsidor och Instagramkonton. Målet är inte att lösa problemet med AIK Hockeys låga 

publiksiffror då det finns otroligt många faktorer bakom detta, men jag vill konstruktivt 

diskutera publiksiffrorna i relation till vilka retoriska samt visuella element som används i 

kommunikationen via digitala och sociala medier. Tanken för att lyfta fram denna 

problemformulering ännu mer är att också studera Djurgården Hockeys kommunikation 

genom samma kanaler. Detta uppsatsämne är angeläget då ishockeyn är en arenasport och en 

mycket viktig del av intäkterna finns i biljettförsäljningen enligt Rönnkvist (2014), vilket gör 

att publiken är en stor och viktig del av sporten. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att utifrån en jämförande analys med Djurgården Hockey, beskriva 

och analysera hur AIK hockey kommunicerar via hemsidan och Instagram till publiker. 

Denna analys genomförs för att identifiera problem samt möjligheter med AIKs 

kommunikation till publiker. Utifrån syftet har dessa frågeställningar växt fram: 

 På vilka sätt och med vilka kompositioner framställs innehåll på AIK- och Djurgården 

Hockeys hemsidors förstasidor? 

- Hur inbjuder hemsidorna till interaktion? 

- På vilka sätt framställs organisationskultur på hemsidornas förstasidor? 

 Med vilka visuella och retoriska element kommunicerar AIK och Djurgården budskap 

på Instagram? 

- Hur bidrar bilderna till att skapa identifikation mellan organisation och publik? 

1.2 Avgränsningar 

I denna uppsats är avgränsningarna att studera AIK Hockey och Djurgården Hockeys 

officiella hemsidors förstasidor och även deras officiella Instagramkonton för att beskriva 

vilka visuella samt retoriska verktyg de använder i kommunikationen mot publiker. 

Djurgården är också ett Stockholmslag som spelar på samma hemmaarena som AIK (Hovet), 

vilket innebär att de är stora konkurrenter och detta är anledningarna till varför just 

Djurgården valts till den komparativa analysen. Viktigt att påpeka här är att dessa lag inte 

spelar i samma divisioner och har därför olika ekonomiska förutsättningar. Samtidigt finns det 

ändå en viktig och unik koppling mellan dessa lag som inte kan förbises och heller inte kan 

jämföras med andra lag som spelar i AIKs division (Hockeyallsvenskan). Lagen som spelar i 

Hockeyallsvenskan är från mindre städer i Sverige och har en annan typ av publik som inte 

går att likställa med ett Stockholmslag.  

I valet att endast undersöka hemsidorna och Instagramkontona finns det kanaler som aktivt 

valts bort, bland annat deras Facebooksidor, Youtubekanaler och Twitterkonton. Detta val 

grundar sig i att hemsidorna är en grundpelare för alla idrottslag och all information om laget 

finns där. Det andra kanalvalet, Instagram, blev för att det är ett relativt nytt socialt medium. 

Analysen av hemsidorna kommer att beröra hur lagen lyfter fram sitt innehåll genom olika 

kompositionselement på förstasidorna. Avgränsningen inom Instagram kommer att bli att 

endast undersöka bild samt bildtext. Hashtags, kommentarer eller videoklipp kommer inte att 

analyseras. Med det sagt kan inga slutsatser heller dras om hur publiken påverkas av 
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kommunikationen, utan det enda som kan diskuteras är möjliga åtgärder i kommunikationen 

hos AIKs organisation för att kommunicera på ett optimalt sätt för att nå den tänkta publiken.  

1.3 Disposition 

Denna uppsats behandlar en bakgrundsdel där fakta om lagen och problemformulering 

beskrivs. I kapitlet som kommer efter det behandlas tidigare forskning som kommersialisering 

samt uppsatser med relevans till denna uppsats. I fjärde kapitlet presenteras de teorier som 

innehåller: organisationskultur, kommunikationsperspektiv, kommunikation inom 

sportvärlden, PR-modeller, tillförandestrategier samt retorikteori. Metodval diskuteras i 

kapitel fem och dessa val är semiotisk- och retorisk analys samt kompositionsanalys. I samma 

kapitel diskuteras även materialval som här är två hemsidor samt totalt fyra Instagrambilder. 

Resultatet av analysen redogörs för i kapitel sex. I sjunde avsnittet presenteras en avslutande 

diskussion. Detta kapitel inkluderar en diskussion av resultatet i förhållande till teori. Även 

åtgärdsförslag, slutord samt vidare forskning presenteras i avsnitt sju.   

2 Bakgrund 

Ishockeyserierna i ordning: 

SHL (Fd. Elitserien) Högsta serien (14 lag)  

Hockeyallsvenskan Näst högsta serien (14 lag)  

Hockeyettan (Fd. Division 1) Tredje högsta serien (4 grundserier, 12 lag i varje) 

 

2.1 Problemformulering 

Stockholms stora ishockeylag har det tufft när det gäller matchintäkter då arenabolagen tar en 

stor del av dessa. Detta skiljer sig mycket från förutsättningarna för andra lag i exempelvis 

SHL (Svenska Hockeyligan) som får en stor del av intäktskällorna från matcherna (Rönnkvist, 

2014). Enligt Rönnkvist som har intervjuat Radiosportens hockeyexpert Lars-Gunnar Jansson 

(2014) menar han på att AIK och Djurgården är två av svensk hockeys finaste varumärken 

och att det är viktigt för Stockholmslagen att dra folk till matcherna, både intäktsmässigt men 

också för att ligga i framkant då 20 % av alla spelare finns i Stockholmsområdet.  

Under säsongen 2013/2014 föll AIK Hockey ner från högsta serien i svensk ishockey och 

första säsongen 2014/2015 i näst högsta serien (Hockeyallsvenskan) hade de ett publiksnitt på 

3516 på sina hemmamatcher på Hovet (Svensson, 2015). Enligt Globearenas (2015) ligger 

publikkapaciteten på 8094 som maxintag på Hovet under sportevenemang. En jämförelse går 

att göra från sista säsongen i Elitserien (idag SHL) då man hade ett publiksnitt på 4788 (SHL, 
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2014). I denna uppsats kommer publiksituationen att undersökas bortsett från det sportsliga 

som händer på isen och istället fokusera på vad som utförs i kommunikationen genom 

digitala- samt sociala medier för att upprätthålla en bra publiknivå. Som tidigare sagts ska en 

jämförelse ske med Djurgården Hockey som under deras sista säsong i Hockeyallsvenskan 

2013/2014 hade ett publiksnitt på 6137 (Jönsson, 2014). Även Eriksson (2014) som refererar 

till Hockeyallsvenskans VD Stefan Bengtsson menar att Hockeyallsvenskan har tappat publik 

då Djurgården tog sig upp till SHL, på grund av att AIK drar mindre publik än Djurgården.  

2.2 Lagens historia från år 2000 – 

2000-talet började stabilt för AIK Hockey som låg i Elitserien första året, men redan 

2001/2002 åkte de ner i Allsvenskan. Mellan 2002-2004 befann de sig i Hockeyallsvenskan 

och båda säsongerna spelade de kvalspel till Elitserien men lyckades aldrig ta sig upp. 

Säsongen 2004-2005 blev AIK tvångsnedflyttade till Division 1 på grund av ekonomiska 

problem. De vann den serien och gick upp i Allsvenskan igen och där låg de kvar till 2010 

och säsongen 2010/2011 gick laget upp till Elitserien igen för att sedan åka ner igen 

2013/2014. Säsongen därpå klarade de sig precis kvar i näst högsta serien (Bäckman, utan 

årtal). Slutsatsen att dra av detta är att 2000 talet har varit upp och ner sportsligt och 

ekonomiskt. 

Djurgården Hockey började 2000 talet med att ta hem sitt 15e SM guld genom tiderna. Efter 

detta togs fina placeringar i Elitserien åren efter men till slut kom även Djurgården att få 

ekonomiska problem, mycket på grund av att landsortslagen under lång tid hade fått tillgång 

till intäkter genom kommunalt stöd samt arenabyggen, vilket inte DIF hade. Innan säsongen 

2005/2006 hade DIF spelat 19 slutspel i rad men efter 2005/2006 missades tre av fyra slutspel 

i Elitserien. Säsongen 2009/2010 kom vändningen för DIF som föll på målsnöret i final mot 

HV71 och säsongen efter detta tog de sig till slutspel. 2011/2012 åkte de ner i Allsvenskan 

och två säsonger blev det i näst högsta serien innan de tog klivet upp i SHL igen 2013/2014 

(Djurgården Hockey, utan årtal). Värt att notera är att AIK Hockey åkte ner en serie samma år 

som Djurgården-Hockey gick upp. Sammanfattningsvis har DIF har haft större framgångar än 

AIK under 2000-talet även om det har varit upp och ner både sportsligt och organisatoriskt i 

båda lagen.   
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2.3 AIK Hockey STILEN  

AIK som förening har en värdegrund som man kallar för AIK Stilen. Denna värdegrund ska 

fungera som en beskrivning av hur man som AIKare ska uppföra sig i vardagen. Detta är 

också varför man har valt ordet ”stil” då detta är positivt laddat och innebär ”ett riktigt sätt att 

vara” (AIK Hockey, 2015). På AIK Hockeys hemsida kan man läsa om att AIK Stilen är en 

färskvara som hela tiden behöver påminnas eller planteras inom klubben för att den ska 

överleva.  

AIK-Stilen har fem ledstjärnor som de följer i sin värdegrund, vilka jag nu kommer att citera 

(AIK Hockey, 2015): 

En riktig AIK:are visar alltid kamratskap gentemot idrottskompisar, oavsett ålder, 

nationalitet, etnicitet, religion, kultur, kön, sexuell läggning, könsidentitet eller fysisk och 

psykisk förmåga. 

En riktig AIK:are tar därför aktivt avstånd mot våld, mobbning, rasism, droger, alkohol och 

dopning. 

En riktig AIK:are ger alltid 100% på träningar och matcher. Han/hon stöttar och hejar på 

sina kompisar både i det egna laget och i andra AIK-lag. 

En riktig AIK:are uppträder på ett juste sätt gentemot motståndarnas spelare, ledare, 

föräldrar och åskådare. 

En riktig AIK:are följer alltid reglerna och respekterar domare och andra funktionärer. 

2.4 Djurgårdens värderingar 

Djurgården har inte samma upplägg i form av en stil att utgå från men de har fortfarande 

värderingar att arbeta från. Citerar från DIF Alliansen (2015): 

1. Ungdom/Breddsatsning 

- för att aktivera ungdomar och för att trygga den egna återväxten. 

2. Elitsatsning 

- för att ge möjlighet för ungdomar att nå sina mål. 

3. Positiv utveckling av idrotten 

- för att skapa lika möjligheter för många, både för flickor och pojkar. 

4. Nej till droger 

- ett aktivt arbete mot alkohol. tobak, droger och dopning i alla former. 
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5. Total jämlikhet mellan människor 

- vi arbetar för likhet mellan människor oavsett kön, ras, religion och ursprungsland. 

3 Tidigare forskning 

3.1 Kommersialisering av idrotten 

Kommersialisering av idrotten innebär enligt Peterson (2004:24) omvandlandet av idrotten till 

en vinstdrivande verksamhet. Detta har pågått sedan 1960-talet i Sverige och har lett till att 

idrotten har blivit mer integrerad i samhället. Enligt Peterson (2004:25) är det först på 1990-

talet som kommersialiseringen går in i en ny fas där idrotten vävs in allt mer i 

underhållningsindustrin. Med detta förklarar han att idrotten då går att sälja även utanför 

arenan genom exempelvis souvenirer. Arenaevenemangen blir också en del av detta och 

kommer att börja säljas som större spektakel genom bland annat tifon som innebär ett slags 

läktararrangemang av supportrar. Peterson (2004:25) menar att arenaidrotten 

kommersialiserades väldigt snabbt genom den tekniska utvecklingen som pay per view, 

interaktiv kommunikation och bredbandstekniken. Arenan avgränsar idrottens rum och i detta 

rum är det idrottens lagar som gäller. För den engagerade supporten, utövaren eller för den 

åskådande publiken har arenan både lek, allvar och spektakel.  

Idag är idrotten underhållning och i denna underhållning finns mycket pengar exempelvis 

genom sålda TV-rättigheter där det pumpas in stora kapital. Peterson (2004: 25-27) menar att 

kommersialiseringen har lett till att det nu är viktigt att ha en unik produkt inom 

idrottsvärlden, det räcker inte längre att bara vinna matcher utan vinsten måste göras på ett 

underhållande sätt. 

3.2 Kandidat- och magisteruppsatser 

I förarbetet till denna uppsats har många uppsatser lästs för att skapa en bild av vad som har 

gjorts tidigare inom detta ämne och också lite runt omkring ämnet. Genomsökningen av 

uppsatser blev väldigt bred och sökningen fokuserade på uppsatser inom idrottsvärlden och 

kommunikation inom olika områden. Anledningen till detta breda sökande var för att det inte 

har skrivits speciellt många uppsatser inom det specifika ämne som denna uppsats handlar 

om. En uppsats som upptäckts i detta sökande handlar om strategisk kommunikation och 

supportervåld av Isaksson (2014). Syftet var att se om Stockholmsklubbarnas 

fotbollsorganisationer arbetade strategiskt i kommunikationen med avseende mot 

supportervåld och i så fall hur. Det som är intressant för min uppsats här är att resultaten visar 
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på att klubbarna inte arbetar med strategisk kommunikation i detta sammanhang, trots att året 

var 2014 vilket är anmärkningsvärt.  

En annan kandidatuppsats som tagits del av är To och Tojkanders (2011) om hur 

idrottsföreningar kan utvecklas genom marknadsföringsstrategier. De har tagit upp problemet 

med att publiken sviker svensk idrott och att man måste börja tänka i andra banor för att 

idrotten ska vara fortsatt attraktiv. Detta är intressant för denna uppsats då detta är den 

centrala problemställningen. De nämner även i deras uppsats att som vidare forskning bör 

man studera relationen mellan idrottskonsument och idrottsorganisation. Det är ett ständigt 

aktuellt ämne eftersom att nya sätt att kommunicera kontinuerligt utvecklas (To och 

Tojkanders, 2011). Detta stödjer det valda ämnesområdet till denna uppsats, att det är viktigt 

att undersöka hur organisationer arbetar med kommunikation genom olika kanaler.  

En av många uppsatser som har inspirerat är en magisteruppsats med titeln ”Att marknadsföra 

en fotbollsklubb via sociala medier” av Danielsson och Lundberg (2010). Syftet med deras 

studie var att undersöka hur AIK Fotboll kan använda sig av marknadsföring via sociala 

medier för att stärka relationen till deras supportrar. Det är väldigt inspirerande att även de, 

liksom jag själv har valt att bortse från sportsliga resultat som en faktor till de låga 

publiksiffrorna. Danielsson och Lundberg (2010) anser att även om det finns många negativa 

faktorer som kan ha inverkan på hur publiksiffran ser ut så borde ändå en del av lösningen gå 

att finna via sociala medier. Det är viktigt att poängtera att det är stor skillnad på AIK Fotboll 

och AIK Hockey då man arbetar på skilda håll och har olika antal supportrar som går på 

matcher. Marknadsföringen sker inte heller genom samma kanaler, men detta betyder inte att 

deras studie är oviktig i sammanhanget. Uppsatsen av Danielsson och Lundberg (2010) 

fungerar som en bakgrund då det trots allt handlar om samma klubb. En slutsats de kommer 

fram till i sina intervjuer är att det finns en mängd faktorer till antalet besökare som kommer 

till matcherna men den största faktorn är trots allt de sportsliga resultaten och tabelläget. Det 

handlar även om att besökarna ska få en positiv totalupplevelse utöver de sportsliga 

resultaten. Marknadsföringen här fungerar som bäst när det går bra sportsligt och den fungerar 

sämre när det går dåligt, oavsett hur mycket pengar klubben lägger ned på detta.  

Danielsson och Lundberg (2010) kommer fram till att AIK Fotboll och många andra klubbar 

anser att deras officiella hemsida är den enda kanalen som behövs för att tillgodose 

supportrarna. Klubbarna går då miste om möjligheten att öka trafiken till de egna hemsidorna. 

Detta har även denna uppsats nytta av då utgångspunkten är kommunikation, både via 
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Instagram och hemsidorna. I stora drag kommer Danielsson och Lundberg fram till att AIK 

Fotboll bör satsa mer på sociala medier för att bygga en starkare relation till supportrarna och 

detta genom att få mer kunskap om hur sociala medier fungerar. I deras uppsats använde de 

sig av en bok som denna uppsats har tagit nytta av. Boken heter Relationship marketing in 

sports av Büler och Nufer. 

Orsaken till att en stor vikt har lagts vid att läsa studentuppsatser är för att de uppsatser som 

har beskrivits ovan är av väldigt stor nytta för att se vad min studie kan bidra med i 

förhållande till vad som redan finns inom detta område. Det finns mycket väsentlig 

information i dessa studier som gynnar utformningen av denna uppsats. Alla studentuppsatser 

jag har tagit del av har bidragit till att öka min kunskap inom bland annat idrott och 

kommunikation som i sin tur kan skapa god kvalitét i denna uppsats.    

4 Teoretiskt ramverk 

I detta avsnitt behandlas begrepp som information och kommunikation. Här definieras 

kommunikation som en process där människor kontaktar varandra och information är 

innehållet som förmedlas i kommunikationsprocessen (Larsson, 2001:26). Ett annat begrepp 

är PR som här definieras som en ledningsfunktion vars syfte är att upprätthålla och skapa 

goda relationer mellan organisation och dess olika publiker (Falkheimer och Heide, 2014:88).  

Publiker definieras som målgrupper (Sandberg, 2002:107). Supportrar och Fans har samma 

innebörd. Det är människor som identifierar sig med ett lag inom sportvärlden (Büler och 

Nufer, 2013:65). I denna uppsats kommer AIK Hockey även att benämnas som AIK. 

Djurgården Hockey kommer att benämnas som DIF.  

Nedan kommer följande teorier att behandlas: organisationskultur, två perspektiv på 

kommunikation, kommunikation anpassat till sportvärlden, fyra modeller för PR, supply 

strategies och retorikteori.    

4.1 Organisationskultur 

Eriksson (2002) menar att människor, grupper, relationer, föreställningar och känslor är i 

centrum när man talar om organisationskultur. Eriksson (2002) som refererar till Alvesson 

poängterar att organisationskultur handlar om vad som är gemensamt för människor som är 

delaktiga samt verksamma i en organisation. Larsson (2001:58) hänvisar till flera författares 

uttalanden om kulturbegreppet, bland annat Hofstede som menar att kultur är ett kollektivt 

tankesätt som skiljer medlemmarna i en organisation från en annan. Han menar att i 
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människors kulturuttryck finns symboler som ett yttre skikt och värderingar som ett djupare 

skikt. Mellan symboler och värderingar hittar vi så kallade ritualer som innefattar 

gemensamma aktiviteter. ”Hjältar” eller ledarförebilder hamnar också mellan symboler och 

värderingar. Nedan följer en lista på viktiga gemensamma symboler en organisation kan ha 

(Eriksson, 2002:41):  

-Materiella ting, som i denna uppsats kan handla om hockeyutrustning. 

-Handlingsmönster, som i detta fall kan innebära rutiner inom organisationerna som ska 

följas. Här tillkommer även värdegrund/policy som klubbarna följer.  

-Specifika händelser och språkbruk som symboliserar särskilda innebörder. Språkbruket kan i 

denna uppsats handla om ”hockeyspråk” där vissa ord kan kopplas till specifika händelser. 

Specifika händelser kan innebära vunna eller förlorade matcher, det kan också handla om 

specifika initiativ från klubbarna i olika sammanhang.  

Det är viktigt att betona gemenskap när man talar om kulturbegreppet. Allting handlar om en 

gemensam relation, eller gemensamma symboler. Enligt Eriksson (2002) råder det ingen 

direkt ömsesidig förståelse för hur kulturbegreppet ska definieras men i mycket av litteraturen 

existerar en enighet om att kultur är någonting: historiskt bestämt, holistisk, socialt 

konstruerad och kollektivt uppbyggd. Kultur har även en kvalitativ karaktär vilket gör att den 

är svår att förändra. Larsson (2001) menar att kommunikation inte bara fungerar i en process 

att förmedla information utan kommunikation skapar den sociala struktur som är 

organisationen.   

4.2 Två perspektiv på kommunikation 

Transmissionssynen inom kommunikation är det vanligaste perspektivet inom 

kommunikation. Kommunikationsprocessen fungerar genom en sändare som överför ett 

budskap via en kommunikationskanal till en mottagare och när budskapet har kommit fram 

till mottagaren utan att någon förändring på innehållet har skett är processen lyckad. Inom 

detta perspektiv kan kommunikation uppfattas som något enkelt och oproblematiskt vilket det 

inte är, då man förutsätter att mottagaren av budskapet genast kommer att förstå innebörden 

(Falkheimer och Heide, 2014). Den rituella synen på kommunikation enligt Falkheimer och 

Heide (2014) handlar om att upprätthålla en gemenskap över tid. Kommunikationen inom 

detta perspektiv sker dialogiskt och innebörden i kommunikationen bestäms i ett samspel 

mellan minst två personer. Detta innebär att det inte endast är sändaren som har ett budskap 

utan båda parter strävar efter gemensam förståelse.  
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Det är viktigt att påpeka att dessa perspektiv inte utesluter det ena eller det andra. Båda 

kommunikationsperspektiven behövs men det råder en dominans av transmissionssynen 

genom organisationers målinriktade kommunikation, med annat ord PR (Falkheimer och 

Hedie, 2014).  

4.3 Kommunikation anpassat till sportvärlden 

Inom sport/idrottsvärlden enligt Bühler och Nufer (2013) finns det ett naturligt, långsiktigt 

engagemang samt ett livstidsvärde för kunderna och därför menar många att 

relationsbyggande och management formar grunden som alla andra 

kommunikationsaktiviteter bör följa på. Envägskommunikation eller engångskommunikation 

är inte designat för att ge feedback medan tvåvägskommunikation är framtaget för att främja 

relationsbyggande och därmed skapa en dialog mellan sportorganisation samt kund.  

4.4 PR modeller enligt Grunig och Hunt 

4.4.1 Publicitetsmodellen 

Denna modell har som mål att skapa uppmärksamhet med alla medel. Här används en 

envägskommunikation med syfte att förbättra sitt rykte utåt (Larsson, 2001). Denna modell 

har inget sanningskrav vilket innebär att publiciteten sällan ger långsiktiga effekter, däremot 

om budskapen är sanna kan det självklart ha långsiktiga effekter (Falkheimer och Heide, 

2014).  

4.4.2 Informationsmodellen 

Utgångspunkten för denna modell enligt Falkheimer och Heide (2014) är övertalning. 

Falkheimer och Heide har tagit del av denna modell som är skapad av Grunig och Hunt. I 

informationsmodellen arbetar man i enlighet med målgruppen utifrån distribution. Målet är 

här uppnått om organisationen har lyckats skicka informationen till rätt adress. Produktion 

och distribution värderas högre än exempelvis utvärdering eller individanpassning. Denna 

modell har många svagheter då det kommer till att anpassa material efter målgrupp och 

bristen på strategier samt utvärdering leder till svaga effekter. Denna modell har en 

envägskommunikation som utgångspunkt.  

4.4.3 Asymmetriska tvåvägsmodellen 

I denna modell är sändaren mer intresserad av att få feedback än informationsmodellen där 

kommunikationen är envägsorienterad. Asymmetriska modellen är nyfiken att se var 

informationen eller budskapet landar någonstans. Här vill man ta reda på vilka budskap och 
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kanaler som accepteras och går hem hos mottagaren helt enkelt. I denna strategi försöker man 

övertala mottagaren med vetenskapliga kunskaper. Denna modell används oftast i riktade 

informationskampanjer. Problemet med denna modell är att många budskap eller ämnen 

kräver andra typer av kommunikationsformer som ger utrymme för diskussion, exempelvis 

genom dialog mellan två personer (Falkheimer och Heide, 2014).  

4.4.4 Den symmetriska tvåvägsmodellen 

Symmetrimodellen fungerar som en dialog, fast här ersätts sändare och mottagare (som oftast 

består av att sändaren står över mottagaren) av två parter som är på en jämställd nivå. 

Strategisk kommunikation uppstår genom en slags förhandling så dialogbegreppet blir inte 

klockrent i detta fall, men denna typ av modell behöver användas i situationer där det finns en 

slags förtroendekris. Båda tvåvägsmodellerna låter alltså omgivningen till viss del komma till 

tals men detta sker på organisationens villkor (Falkheimer och Heide, 2014). Denna modell 

anses vara idealet för effektiv och etisk kommunikation enligt Heide (2014), däremot förbiser 

man maktbegreppet i denna teori vilket ses som anmärkningsvärt då det ofta är en central del i 

andra samhällsvetenskapliga ämnen i studiet av sociala relationer.  

Falkheimer och Heide (2014) betonar att dessa modeller har sin plats beroende på vilken 

kontext som råder eller syfte som organisationen har med exponeringen. Det gäller att 

använda modellerna när det passar för sammanhanget. Det ska bli intressant att se hur 

hemsidorna samt Instagrambilderna förhåller sig till dessa modeller då man kan anta att det 

förstnämnda till största del sänder ut information och det sistnämnda bjuder in publiken till 

mer interaktion.   

4.5 Supply strategies 

Supply strategies som här kommer att nämnas som: tillförandestrategier handlar om att lagra, 

hämta och/eller söka fram lagrad information för mottagare (Windahl, Signitizer och Olson, 

2012:60). Det finns två typer av tillförandestrategier, passiv och aktiv. Den passiva strategin 

går ut på att informationen som finns lagrad är lättillgänglig och mottagaren får begränsat 

med personlig hjälp för att finna den. Här är syftet att mottagaren ska hitta information 

självständigt. Den aktiva strategin är tvärt om från den passiva då denna typ fokuserar på en 

dialogform. Denna form går ut på att informationssökaren talar om för en person vad den 

söker och sedan hjälper denna person att tillhandahålla informationen. Enligt Windahl mf. 

(2012) blir tillförandet av information samt kommunikation betydligt mer teknologiskt bundet 

och med utvecklingen av databaser kommer denna typ av tillförandelösningar öka i framtiden. 
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Här kommer nivån på möjlig interaktion av databaserna vara avgörande för om strategierna 

blir aktiva eller passiva.  

Tillförandestrategier bidrar till att onödig och dyr distribuering till irrelevanta mottagare 

undviks. Den aktiva formen av denna strategi involverar ofta användandet av personliga 

kanaler som gör att mottagaren kan vara säker på att den information som ges, behandlar 

dennes behov och risken för överflödig upplysning minskar. Problematiken som finns med 

tillförande strategier är att endast de motiverade personerna kommer att söka informationen. 

Personer som befinner sig i en akut situation har större motivation att söka informationen den 

behöver, genom ett passivt kommunikationssystem. Medan människor som befinner sig i en 

mindre akut situation har större benägenhet att använda sig av aktiva system för att genera 

intresset att information finns, som i sin tur leder till informationssökning (Windahl, 

Signitizer och Olson, 2012: 60-61).  

4.6 Retorikteori 

Falkheimer och Heide (2014) menar att retoriken anses vara en av de första 

kommunikationsteorierna som är vetenskapligt formulerade med fokus mot att övertala eller 

övertyga. Syftet med PR är att framvisa organisationen (i detta fall AIK och Djurgården) på 

ett så fördelaktigt sätt som möjligt för att skapa sig legitimitet (Fredrikson, 2002). Det har 

alltid varit viktigt att i extern kommunikation visa organisationen unik gentemot andra 

organisationer, men idag genomsyrar detta i stort sett all organisatoriskt arbete. Det är alltså 

en viktig del att alltid ta hänsyn till hur organisationens självpresentation framförs i 

kommunikation oavsett form. När företag eller organisationer vill stärka sin 

identitet/legitimitet i förhållande till andra blir processen retorisk (Fredrikson, 2002).  

Fredrikson (2002:72) talar om retorik som i större utsträckning handlar om kommunikation 

via bilder, vilket han kallar för den nya ledningsretoriken. Den gamla retoriken präglades av 

logik och fakta som kopplades till väletablerade åsikter, medan den nya retoriken ofta tar till 

humor samt underhållning och den är även baserad på ideologi. Förr baserades retoriken på ett 

mer holistiskt förhållningssätt där man ville tala till en hel publik. Idag däremot med modern 

teknik vill man kunna nå en individuell uppmärksamhet istället för den stora välinformerade 

publiken.  

Identitet är ett återkommande begrepp inom retoriken och en viktig del är att det ska uppstå en 

identifikation mellan intressenter och organisation. Inom retoriken har det funnits mycket 
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kritik om hur identitetsbegreppet har definierats och det är ett begrepp med många 

uppfattningar beroende på inom vilket forskningsområde det används. Väljer vi att använda 

identitetsbegreppet som en beskrivning av en process ligger betydelsen synonymt med 

kommunikation och övertalning (Fredrikson 2002).  

Det finns fyra vanligt förekommande strategier för att uppnå identifikation genom påverkan 

(Fredrikson, 2002:77):     

1) Organisationen lyfter fram de värderingar som är gemensamma för organisation och 

intressenter. 

2) För att skapa ömsesidiga intressen framställer man gemensamma fiender.  

3) Organisationen använder ”Vi” som tilltalsord för att underförstått peka på gemensamma 

intressen.  

4) Organisationen använder sig av förenade symboler.  

5 Metod och material 

I detta kapitel behandlas: metodreflektion och metodvalen semiotik, retorik samt 

kompositionsanalys som är ett semiotiskt verktyg. Den retoriska analysmetoden och stora 

delar ur semiotiken kommer att användas till analysen av lagens Instagrambilder. Till 

analysen av hemsidorna kommer kompositionen vara till nytta då det krävs olika 

analysverktyg till de olika kanalerna.  

5.1 Metodreflektion 

Den stora anledningen till valet av kvalitativa analysmetoder är för att den data som samlas in 

ska vara djup och i textform. Det är också för att denna uppsats inte har som mål att 

generalisera utan endast studera till det material som har valts ut. En tredje anledning är för att 

testa de utvalda teorierna för att se hur de förhåller sig till resultatet i analysen (Bryman, 

2008:371). Ett viktigt kriterium inom den kvalitativa forskningen är validitet. Detta innebär 

hur man observerar, identifierar eller mäter det som ämnas att mäta (Bryman, 2008:352). I 

detta fall ska skillnader och likheter samt möjligheter och problematik i kommunikationen 

genom specifikt utvalda mediekanaler identifieras. Det är viktigt att nämna att denna uppsats 

kommer att präglas av min förförståelse och tidigare erfarenheter av ämnet. Enligt Ekström 

och Larsson (2010:16) kan man som forskare inte skapa sig en förståelse av ett fenomen utan 

att ha en egen förförståelse. I denna uppsats går jag in med förförståelsen att jag själv 

sympatiserar med AIK, är otroligt intresserad av ishockey och att jag har praktiserat på AIK 
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Hockey. Detta gör att jag både kan utnyttja min tidigare kunskap om AIK och ishockey men 

jag måste även se till att studien blir tillförlitlig genom att noga överväga över varje val och 

steg som tas.  

5.2 Metodval 

De metoder som kommer att presenteras i detta avsnitt är retorisk och semiotisk analys för 

multimodala texter (Vigsö, 2010). Begreppet multimodala innebär att man blandar uttryck av 

olika typer av exempelvis språk, bilder, filmklipp, ljud osv. Detta anser jag liksom Eriksson 

och Göthlund (2012) passa bra in när man ska undersöka bland annat Instagrambilder då man 

måste ta hänsyn till att många uttrycksformer sker samtidigt. Här är det även viktigt att ta 

hänsyn till betraktaren som medskapare då denne alltid behöver göra en aktiv insats för att 

exempelvis nå fram till bilden på Instagram eller klicka sig fram till nyheten på hemsidan. Det 

finns även fler komponenter som bidrar till att analysen av digitala medier och idag handlar 

detta främst om hur skicklig datoranvändaren är på att orientera sig. Internet präglas av 

ständig förändring vilket påverkar analysen genom att dokumentationen blir komplicerad. 

Internetsidornas tekniska utformning, med länkar och hypertext som gör att användaren kan 

hoppa mellan sidor har också inverkan på hur analysen utformas (Eriksson och Göthlund, 

2012).   

5.2.1 Retorisk analys 

Retorik innebär: konsten att övertyga en publik (Vigsö, 2010). Enligt Vigsö (2010:217) som 

har tolkat Aristoteles är retorik: ”studiet av allt det som är ämnat att övertyga”. När man 

analyserar texten finns det fem utgångspunkter att verka efter (Vigsö, 2010:217): 1. Vem är 

det som försöker övertyga? 2) Vem är det som ska bli övertygad? 3) Vad är det man vill 

övertyga om? 4) Vilken kontext sker det i, dvs. tid & plats? Är en text starkt förankrad till en 

specifik tidpunkt och plats får den kortare livslängd. 5) Hur försöker man övertyga? När en 

talare ska försöka övertyga en publik brukar appellformer användas som grund. Det finns tre 

appellformer, ethos, pathos och logos. Appellformen ethos innebär enligt Kjeldsen (2006) 

övertygandet genom talarens karaktär. Med detta menas att karaktären avgör om talaren 

framstår som trovärdig eller inte. Det är talaren själv som skapar sitt ethos genom de aktiva 

val som görs, exempelvis hur talet disponeras, vilka ord och uttryck som används. Den andra 

appellformen pathos handlar om att talaren försöker övertyga mottagarna genom att försöka 

framkalla känslor hos dem. Logos är den sista appellformen som behandlar fakta. Här kan 

talaren använda statistik och undersökningar för att övertyga (Kjeldsen, 2006).  
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Enligt Vigsö (2010: 221) hänger de tre appellformerna ihop och ska fungera i samverkan för 

att sändaren ska kunna övertyga läsaren. Kjeldsen (2006) menar också att de tre 

appellformerna samverkar men att inte alla klarar av detta. Endast den fulländade talaren 

behärskar detta genom att röra sig mellan dessa tre appellformer för att underhålla, väcka tillit 

och skapa förståelse. Visuella medier som ska studeras i denna uppsats ger inte bara ord i 

textform utan även bilder. Det är därför viktigt att se hur bild och text/tal samspelar för att 

skapa en förståelse om informationen som ges är trovärdig. 

5.2.2 Semiotisk analys 

Den visuella kommunikationen är uppbyggt på samma sätt som språket, med ett 

symbolsystem som bygger på väl rotade överenskommelser och symboler. En bild kan ha 

olika betydelser beroende på vem som är betraktaren vilket grundar sig i våra erfarenheter och 

kulturella koder som vi bär med oss. En bildanalys handlar om att bryta ner bilden för att få 

olika betydelsebärande element i bilden men också att föra samman element som i sin tur kan 

ge andra betydelser (Fogde, 2010:179-183). Ett sätt att studera visuell kommunikation är att 

utgå från den minsta betydelsekomponenten i alla språk: tecken. För att kunna kommunicera 

med andra behövs en överenskommelse om hur tecken ska tolkas, en slags gemensam kod. 

Utan dessa koder skulle världen vara obegriplig (Hansson, Karlsson och Nordström, 2006:9). 

Denotation och konnotation 

Tolkningen av tecken sker i två nivåer, den denotativa nivån och konnotativa nivån. Viktigt 

att klargöra är att dessa steg sker samtidigt hos individen som tolkar. För att skapa förståelse 

för hur denna tolkning går till är det lättare om begreppen benas ut var för sig. Denotation 

enligt Eriksson och Göthlund (2012) innebär att man identifierar vad bilden föreställer och 

konnotation innebär bildens merbetydelser, alltså vad bilden uttrycker för värderingar osv. 

Konnotationer sker till största del utifrån kulturella konventioner, men också personliga 

associationer. En individ kan därmed skapa ett eget kodsystem för egna associationer och 

tolka tecken utifrån detta. Det är däremot viktigt att påpeka svårigheten i att dra slutsatser från 

egna associationer, då dessa inte nödvändigtvis behöver delas av andra, men enligt Hansson, 

Karlsson och Nordström (2006) ska man ändå inte försumma dessa tolkningar. När man 

studerar en bild genom semiotisk analys gör man det genom att tolka bildens olika element 

som tecken för någonting. Först identifierar man bildens betydelsebärande delar och 

analyserar dem var för sig, samt i relation till varandra. Sist analyserar man detta till bildens 

kontext (Eriksson och Göthlund, 2012).  
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Förankring och avbyte 

För att förstå hur text- och bildrelationen ser ut kan man analysera genom två typer av 

funktioner som Barthes förespråkar. Dessa funktioner kallas för förankring och avbyte 

(Barthes, 1977:156). Vid en förankringsrelation fungerar texten som en vägledare för läsaren 

genom att peka på vilka betydelser som är viktigast i bilden. Här skulle inte text och bild 

skapa mening som de gör tillsammans, om de stod själva. Avbytesrelationen innebär att 

skriften adderar betydelse till bilden som inte ursprungligen fanns där. Detta är mycket vanligt 

i tecknade serier där pratbubblor och bilder gemensamt skapar den övergripande betydelsen i 

serien (Barthes, 1977:156). 

Paradigm och syntagm 

Det finns två sätt att organisera tecken enligt Fiske (2004) som refererar till Saussures 

teckenlära. Dessa två sätt är genom paradigm och syntagm. Ett paradigm är urvalet av de 

tecken som används i en bild. Syntagm är det meddelande som de utvalda tecknen kombineras 

till. Alla meddelanden inkluderar urval ur olika paradigm som kombineras till ett syntagm. 

Det som kännetecknar paradigm är att valen man gör till största del bestäms utifrån det man 

inte väljer. Alla enheter i ett paradigm måste ha någonting gemensamt som exempelvis en 

hockeyklubba som tillhör paradigmet ishockeyutrustning.  

Det som är avgörande i syntagmbestämmelsen är de regler och överenskommelser som 

bestämmer hur kombinationen av enheter utförs. Det utvalda tecknet i en syntagm kan 

påverkas av förhållandet till andra tecken (Fiske, 2004). En AIK tröja på en person med jeans 

kan betyda en supporter medan samma tröja till en person med skydd, hjälm samt skridskor 

kan betyda hockeyspelare.  

Interaktion och attityder i bilder 

Hur en bild fotograferas är väsentligt ur ett maktperspektiv enligt Björkvall (2012) Ifall en 

bild är tagen i ett ovanifrån-perspektiv eller ett så kallat fågelperspektiv ges makten till 

betraktaren som ser ned på bildobjektet. Ifall den avbildade personen möter betraktarens blick 

i samma höjd kallas det öga-mot-öga perspektiv och innebär att det råder en maktbalans 

mellan. Det sista perspektivet kallas för underifrån-perspektiv eller grodperspektiv och med 

detta menas att bilden är tagen underifrån vilket gör att makten ges till den avbildade.   

Engagemang är ett uttryck som enligt Björkvall (2012) kan skildras på olika sätt i visuella 

texter och detta syns ofta genom hur objektet i bilden avbildas. Fotografier som visar personer 
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eller föremål framifrån uttrycker en hög grad av engagemang från betraktarens perspektiv 

med det avbildade. Bilder som är tagna rakt bakifrån innehåller attityden exkluderande, som 

då blir raka motsatsen från framifrån-perspektivet. Här skapas alltså inget 

engagemang/relation mellan betraktaren och det som avbildas. Det finns ett tredje perspektiv i 

detta sammanhang och det är sidoperspektivet som innebär att det avbildade inte är en del av 

betraktarens värld.  

Komposition 

På hemsidor möts inte betraktaren av slumpmässigt valda ord eller bilder utan det finns 

tydliga samband mellan olika element som skapar mening. Tidigare i detta metodkapitel 

beskrevs begreppet multimodal som en blandning av uttryck. Detta blir tydligt i studiet av 

hemsidor då typsnitt, färger, tjocka/smala linjer och bilder integreras och analyseras i relation 

till varandra. Komposition definieras här utifrån Björkvall (2012) som menar att det inte 

endast handlar om var texten placeras på hemsidor utan också hur framskjutna element 

samordnas med andra.  

Informationsvärde är någonting som brukar analyseras på hemsidor och detta utförs genom 

dimensionerna: hög-låg samt vänster-höger (Björkvall, 2012). Text och information som är 

högt upp på en hemsida anses vara mer idealiserat/generaliserat än text och information längre 

ned på sidan som är mer specifik. Exempel på detta kan vara att många sportorganisationer 

väljer att ha sina logotyper högt upp på hemsidorna medan information om poängliga finns 

längre ned. Vänster-höger dimensionen kopplas till informationsvärdet given-ny som innebär 

att information som är till vänster ofta redan är känd för mottagaren/läsaren medan text till 

höger är ny information (Björkvall, 2012).  

Genom att lyfta fram textelement olika mycket på en hemsida är det möjligt att skapa en 

hierarki mellan dem (Björkvall, 2012). Detta ger intryck av att de texter som är visuellt 

framskjutna är av större betydelse än mindre framskjutna texter. Det som presenteras som 

visuellt framskjutet är oberoende av mottagarens/läsarens uppfattning. Storlek, 

typsnittsvariation, färg, fokus, förgrund/överlappning och kulturella symboler är verktyg för 

visuell framskjutenhet. Med storlek menas att det som är störst på en hemsida också är det 

viktigaste. Storlek är en av de främsta resurserna för att skapa visuell framskjutenhet. 

Exempel på detta kan vara stora bilder, stora rubriker och stor storlek på texten. Genom att 

skapa kontraster med typsnittsvariation på hemsidorna kan vissa texter bli mer framskjutna än 

andra. Här är det ofta det typsnitt som sticker ut som blir viktig (Björkvall, 2012).  
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Lika som kontraster mellan typsnitt framhåller det som är viktigt är också färgen väsentlig i 

skapandet av kontraster enligt Björkvall (2012). Exempel på detta är en vit rubrik på en 

övervägande svart bakgrund som då lyfts fram som avvikande i sammanhanget. När text eller 

en person i en bild lyfts fram nära läsaren/betraktaren medan annat finns suddigt i bakgrunden 

skapas ett slags fokus som skjuter fram det viktiga. Överlappning är en annan viktig resurs i 

visuell framskjutning och detta betyder att det finns flera konkurrerande element på sidan som 

är framskjutna men det som blir viktigast överlappar de andra framskjutna elementen. Det 

sista verktyget är kulturella symboler som innebär kulturellt laddade symboler som drar till 

sig uppmärksamhet. I detta fall kan det handla om kända personer/hjältar från klubbarnas 

historia som skapar uppmärksamhet på hemsidorna.  

Textelement kan enligt Björkvall (2012) presenteras som antingen åtskilda och avgränsade 

eller som besläktade och samhöriga. Detta analyseras med hjälp av verktyg som är: 

inramning, överlappning, avstånd, visuellt rim och kontrast. Genom att skilja texter åt brukar 

inramning användas. Här används linjer eller tydliga färgavgränsningar som tydligt visar på 

åtskildhet och olikhet. Inramning kan även skapa samband och gemenskap genom att 

exempelvis rama in en bild med ett lag avgränsar man bilden utåt men på insidan skapas en 

gemenskap mellan lagkamraterna. Överlappning fungerar också som sambandsskapande 

genom att skapa samband mellan textelement, dock inte en så stark sammanhållning att 

elementen kan rymmas inom samma ram. Avstånd är ett verktyg som pekar på ifall element är 

nära besläktade eller inte. En linje eller ett streck fungerar som ett avståndselement. Närhet 

mellan två föremål inom en gemensam ram ger ett tydligt samband mellan dem.  

Visuellt rim används för att skapa samband mellan textelement och här är färgen en central 

del. Textelement med liknande färger skapar harmoni och i sin tur samband mellan dem. 

Kontrast som är den sista resursen handlar om att skapa åtskillnad. Kontrast och visuellt rim 

går mycket hand i hand då man vill att en grupp av rimmande element ska kontrasteras med 

andra grupper av rimmande element. Ett exempel på detta kan vara en karta över Hovet. För 

att skapa tydlighet kan man använda en blå färg för att markera vad som är toaletter, en gul 

färg för att markera kiosker, en röd färg för nödutgångar osv. Precis som många andra typer 

av analyser är det viktigt att ställa informationsvärde, visuell framskjutenhet och 

sambandsskapande mot varandra då de ofta antingen förstärker eller försvagar varandra. Ett 

exempel på detta är att resursen färg skapar visuell framskjutenhet genom att framkalla 



19 
 
 

kontraster och detta kan förstärkas genom att ha flera ting på hemsidan i samma färger som då 

både bildar en visuell framskjutenhet men också ett visuellt rim (Björkvall, 2012).  

5.3 Material 

Materialet som kommer att användas är lagens officiella Instagramkonton och hemsidor. På 

hemsidorna studeras hur förstasidan lockar publiker, genom att titta på informationsvärde, 

visuell framskjutenhet samt textelement som antingen förenar eller separerar. På förstasidan 

finns en del reklam och den är personligt riktad mot de som använder hemsidorna vilket inte 

är intressant för studien, därför kommer detta att bortses ifrån. Då båda lagens hemsidor är 

väldigt lika i layouten kommer analysen att vara mycket grundlig på AIKs hemsida men för 

att undvika upprepningar kommer analysen på Djurgårdens hemsida mestadels betona 

likheter- samt skillnader med AIKs hemsida.  

Instagram startades upp år 2010 och blev snabbt en mycket populär socialmediekanal 

(Frommer, 2010). Jämförelsevis med Facebook som startades upp år 2004 är Instagram en 

väldigt ny kanal som många organisationer tar del av (Carlson, 2010). Detta är en stor 

anledning till att det är intressant att undersöka just Instagram då många är nya vid denna typ 

av kommunikation. Instagram består av både bilder samt videoklipp, men denna analys 

kommer endast att behandla bilderna. Även kommentarer samt hashtags kommer att undvikas 

i analysen. AIK har drygt 8000 följare på Instagram och har postat runt 300 bilder 

(Instagram.com, 2016a) medan Djurgården har drygt 23000 följare och har postat runt 1000 

bilder (Instagram.com, 2016b). Denna del av analysen kommer att ske genom en retorisk- 

samt semiotisk bildanalys vilket anses relevant då Instagram består av text och bild i 

samverkan. Urvalet kommer att ske genom att hitta två bilder vardera med liknande teman. 

De första två bilderna (en från varje lag) kommer att belysa temat relationer. Dessa ska alltså 

ha en koppling till publiken via bild, text eller båda två. Anledningen till valet av detta tema är 

för att relationsbyggande är viktigt för den unika livstidrelationen kunden har till 

idrottsorganisationen (Bühler och Nufer, 2013). Här har jag använt två bilder där publiken 

syns till största del. De andra två bilderna ska belysa temat vinst och orsaken till valet av detta 

tema är för att jag dels vill att uppsatsen ska behandla positiv kommunikation men också för 

att jag har iakttagit att Djurgården Hockey inte publicerar bilder där budskapet är förlust 

(Instagram.com, 2016b). Den första bilden i detta tema är från Djurgårdens första 

hemmamatch denna säsong. AIKs bild är inte den första hemmamatchen för säsongen då det 
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inte fanns någon bild på detta, utan bilden är från andra hemmamatchen och det ska inte 

påverka kvalitéten på analysen.  

6 Resultat 

I detta avsnitt kommer två separata analyser att utföras på de skilda mediekanalerna. 

Hemsidorna studeras med semiotik och mer specifikt genom kompositionsanalysverktyg som 

är anpassat till studiet av hemsidor medan Instagrambilderna kommer att analyseras genom 

retorisk- och semiotisk analys. I detta kapitel kommer frågeställningarna bearbetas och 

besvaras.    

6.1 Kompositionsanalys av AIK Hockeys hemsida 

Bild 1    Bild 2 

 

Det första som fångar ens uppmärksamhet i betraktandet av förstasidan är AIK-loggan högt 

upp till vänster samt texten AIK Hockey i vit färg och stor samt fet stil i versaler. Under den 

stora texten kommer en mindre text i vit färg, normal stil i versaler där det står: Grundad 

1891. På is sedan 1921. Tillsammans är vi AIK. Då texterna och loggan är till vänster samt 

högt upp anses informationsvärdet som givet och redan känt för de som tillträder hemsidan. 

Som Björkvall (2012) tar upp blir informationsvärdet olika beroende på placering men 

storleken på texten har också betydelse för vad som anses viktigt och här är båda textraderna i 

versaler vilket innebär visuell framskjutenhet, även loggan är stor i sammanhanget. Rubriken 

där det står AIK Hockey är större än texten under och detta innebär att den skapar mer visuell 

framskjutenhet än texten under. Den vita färgen på texten och mörkblåa, guld och gula färgen 

i loggan skapar kontraster mot den övervägande svarta bakgrunden vilket i sin tur ger visuell 

framskjutenhet. AIK-loggan kan här uppfattas som en kulturell symbol för organisationen 

som drar till sig uppmärksamhet och detta är också ett verktyg för visuell framskjutenhet på 
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hemsidan. Textelement som framhävs i detta sammanhang är färgerna i loggan som skapar en 

slags gemenskap enligt Björkvall (2012) däremot är texten bredvid loggan i vit färg vilket inte 

skapar en gemenskap gentemot klubbmärket då vita färgen inte finns i loggan. Genomgående 

på hemsidan används färger för att skapa ett visuellt rim på ett tydligt sätt. Vitt används 

genomgående i texten, gult finns som enstaka rubriker, bakgrunden är svart och guld används 

i enstaka sammanhang som kommer att beskrivas mer längre ned i denna text. Samtidigt som 

detta skapar ett visuellt rim bidrar det också till kontraster som skapar tydlighet på hemsidan.  

Det som innehållsmässigt är högt upp på sidan är resultat från senaste matchen samt dag och 

tid för nästa match. Denna text är också placerad till höger om loggan och AIK texten vilket 

gör att den anses som ny information och samtidigt generell. För att skapa en åtskiljning 

ramas matcherna in med en vit kant och färgerna på lagens loggor bidrar också till separation. 

Det finns även en inre ram som separerar de lag som möter varandra i grått (hemmalag) och 

svart (bortalag). Dessa linjer som finns både runt matchinformationen och mellan lagen ger en 

känsla av avstånd. Flikarna som ger möjlighet att klicka sig vidare på hemsidan är precis 

under AIK texten. Fliken om biljetter är längst till vänster och sökfunktionen ligger längst till 

höger. Dessa flikrubriker har vit färg och skapar samband genom ett visuellt rim. Det finns 

också en skiljelinje som skapar avstånd till annat på hemsidan men en gemenskap mellan 

flikarna. Under denna flikrad på vänster sida kommer de senaste nyheterna i ett flöde och på 

höger sida finns dessa nyheter i form av en lista. Den stora bildrutan varvar mellan bilderna 

som finns under den, som också förekommer i listan till höger. Bildrutan har en skiljelinje 

mot de mindre bilderna som finns under, men när stora bildrutan visar en av de mindre 

rutorna lyser den lilla rutan upp vilket skapar en slags överlappning mellan de två gentemot de 

andra bilderna. Överlappningen sker på två sätt, genom visuell framskjutenhet då stora 

bildrutan och ena mindre bildrutan överlappar de andra konkurrerande mindre bilderna, men 

också genom att de mindre bilderna är sambandsskapande textelement. Alla småbilder delar 

nämligen samma övergripande tema, men kan inte rymmas inom en och samma ram.  

Lite längre ned på sidan som enligt Björkvall (2012) kallas för mer specifik information, då 

läsaren aktivt måste skrolla nedåt, finns text om nästkommande match åt vänster och även en 

text som lyder: köp biljetter, till höger. Det ska även tilläggas att all text som hittills nämnts är 

hyperlänkar. Ännu längre ned på sidan finns tabellinfo, intern tabellinfo och biljettinfo till 

nästa match åt vänster. Dessa är inramade genom färgavgränsningar som skiljer tabellerna åt 

och även linjer mellan varje rad på insidan av tabellerna samt varierande färger mellan grå 
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och svart bakgrund mellan varje rad. Klubbmärkena skapar även det avstånd genom färger 

och form. Till vänster finns en hyperlänk med text som verkar uppmana till att läsare ska 

utmana ”Mats Thelin” som är en gammal AIK spelare och under denna en finns en stor text 

där de informerar om att CMORE sänder matcher. Mellan dessa två olika länkar finns ingen 

tydlig skiljelinje eller färgavgränsning vilket ger en känsla av gemenskap och samband. Då 

det är två länkar skapas det förvirring i vart gränsen mellan dem går. Långt ned på sidan till 

höger finner vi hyperlänkar med text som berör samarbete med AIK Hockey och till vänster 

hyperlänkar till att följa dem på sociala medier. Anmärkningsvärt är att hyperlänkar till deras 

sociala medier hamnar som mer specifik, ny information och saknar visuell framskjutenhet. 

Allra längst ned på sidan finns sponsorer och samarbetspartners.   

De textelement på förstasidan som utöver AIK texten samt loggan är visuellt framskjutna 

genom storlek är den stora bildrutan som nyheterna kommer upp i, informationen om 

nästkommande match, Mats Thelin och CMORE texten. Intressant är att CMORE texten är 

långt ned på förstasidan men ändå visuellt framskjutet genom textstorleken som visar på att 

det är viktig information. Personerna som finns på bilder i nyhetsflödet drar till sig 

uppmärksamhet då man kan se dem som kulturella symboler för klubben. Texten som lyder 

Mats Thelin samt bilden som finns i bakgrunden på honom kan även detta uppfattas som 

kulturella symboler. Denna textruta med Mats Thelin skapas ett slags fokus på den framhävda 

texten då bilden på honom ligger i bakgrunden. Färgen på namnet och färgen på bilden är i 

guld och bakgrunden är svart, trots detta hamnar bilden i bakgrunden vilket innebär att det 

sker en överlappning av flera konkurrerande element, men det som är viktigast överlappar alla 

andra, i detta fall texten över bilden.  
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6.2 Kompositionsanalys av Djurgården Hockeys hemsida 

Bild 3                Bild 4   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurgårdens framsida är mycket lik AIKs till utseendet, däremot finns det skillnader. Det 

första som fångar ens uppmärksamhet är på samma sätt som AIKs framsida, deras logga samt 

text som lyder Djurgården Hockey, Stockholms stolthet i versaler. Över denna text finns 

också en slags bild på Stockholm. Färgen på Djurgården Hockey är vit samt i fet stil och 

texten bredvid är i en gul nyans och i normal stil. Informationsvärdet blir här likvärdigt med 

AIKs – givet och redan känt för de som går in på hemsidan. Skillnaden som finns med denna 

text är att DIF har valt att ha både klubbnamnet samt ”Stockholms stolthet” i samma storlek 

vilket gör att båda tolkas som visuellt framskjutet dock skiljer sig texterna på ett stil- och 

färgmässigt plan då DIF är i vitt och i fet stil och andra i guldgult och normal stil. Detta ger en 

bild av att DIF-texten är av större betydelse då den sticker ut mot omgivningen. Bilden 

ovanför texten är också stor samt loggan till vänster om texten vilket gör att allt detta skapar 

visuell framskjutenhet. Den vita, guldgula, röda och blåa färgen skapar kontraster mot den 

blåa bakgrunden. Bilden över texten smälter in i bakgrunden genom den blåa färgen, däremot 

ramas den in genom en linje runt om samt två linjer som är gula och röda. Detta bidrar till en 

gemenskap, Djurgårdare i mellan.  

På samma sätt som färgerna på AIKs sida skapar ett visuellt rim samt kontraster genom 

färger, gör Djurgården samma sak genom den guldgula, röda och vita färgen. Den guldgula 

färgen syns i linjer, rubriker samt i en del text och vita färgen syns i många rubriker men även 
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en del i texten. Den röda färgen finns på linjer som ska skapa åtskillnad och inramning. Dessa 

färger skapar även kontraster mot varandra men den tydlighet som finns i AIKs 

färganvändning upplevs inte till lika stor del på DIFs hemsida. Det som skiljer sig lagen i 

mellan när det kommer till informationsvärde är att DIF har under den stora bildskärmen en 

hyperlänk som uppmanar till att man ska boka VIP-restaurangen som innebär mat- och 

hockeybiljetter. Här hade AIK information till nästa match samt till höger om detta en text 

som sa: köp biljetter. DIF har en guldgul linje runt informationen medan AIKs flyter in mer i 

bakgrunden, dock med en skarp vit text i fet stil. Betydelsen av detta ur ett 

informationsperspektiv är att Djurgården anser att boka restaurangpaket är mer generell 

information än att endast boka vanliga biljetter.  

Hyperlänkarna till sociala medier är ytterligare en skillnad mellan lagens hemsidor. Detta har 

Djurgården under VIP restaurangen åt höger vilket också klassas som ny information enligt 

Björkvall (2012). AIK har denna information långt ned på framsidan åt höger, vilket ger 

värdet av mycket specifik och ny information. DIF har även till höger om informationen om 

sociala medier ett twitterflöde som ständigt uppdateras vilket inte AIK har på sin framsida. 

Till vänster om hyperlänken till sociala medier hittar vi en publikbarometer vilket också är 

någonting som skiljer sig från hemsidorna då AIK inte har en sådan. Hyperlänkar till att bli 

medlem och till Djurgårdens shop finns rakt under denna publikbarometer vilket inte AIK har 

länkar till på sin framsida. Även länk till att få Djurgårdens nyhetsbrev finns till höger om 

medlemslänken. Detta är någonting som AIK också saknar på förstasidan. Djurgården har 

även en bit ned på sidan en hyperlänk till att vara med och stödja mäns hälsa vilket är 

någonting som SHL driver. Långt ned på DIFs förstasida hittar vi till höger ett flöde som 

kallas för DIFTV vilket AIK saknar. Alla AIK-klipp finns i nyhetsflödet.  

En skarp skillnad mellan lagens förstasidor är sättet att rama in olika hyperlänkar, tabeller, 

information osv. Under stora skärmen och små bilderna med information skiljer sig 

hemsidorna åt genom hur inramningarna fungerar. AIK arbetar mer med färger för att skapa 

åtskillnad medan DIF mestadels övervägande använder sig av linjer i guldgul färg. Björkvall 

talar om att färgavgränsningarna ska vara tydliga och AIK använder sig av en gråsvart färg 

mot en gråsvart bakgrund vilket inte skapar en extremt tydlig åtskillnad. Närhet är någonting 

som AIK skapar på sin hemsida genom att inte rama in med tydliga åtskiljande linjer medan 

DIF skapar avstånd mellan textelement genom just skiljelinjer.  
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6.3 Instagramanalys 

Bild 5 

 

 

 

 

 

 

Retorisk analys av texten 

1) I detta fall är det Djurgården Hockeys organisation som är avsändare, då de är 

administratörer för kontot. 2) Mottagare av meddelandet är deras publik på Instagram. 3) De 

försöker övertyga dem om att köpa biljetter till nästa match. 4) Texten är tydligt förankrad i 

ett tidsperspektiv då de exempelvis skriver ”nästa lördag” dock är inga datum utsatta vilket 

gör att man inte exakt kan avgöra när detta har skett. Det står inte heller uttryckligen på vilken 

plats detta ska ske utan detta tas förgivet. Med min förförståelse antar jag att det ska spelas 

både fotboll och hockey denna dag vilket jag sammankopplar med platserna: Hovet samt 

Tele2 arena. 5) Övertygelsen sker mycket genom pathos och ethos, då de försöker skapa 

känslor hos mottagarna genom att trycka på att många biljetter har sålts till denna dag och att 

man bör införskaffa sina biljetter snarast för att vara delaktig i denna upplevelse. Ethos 

appellerar till trovärdigheten hos sändaren och här upplevs sändaren ärlig i meddelandet om 

att många biljetter har sålts. Det finns även logos i meddelandet då ”nästa lördag” är 

faktabaserat. Detta innebär att meddelandet samverkar mellan alla tre appellformer för att 

övertyga läsaren.  

Denotation, konnotation samt förankring och avbyte  

Bilden föreställer en stor folkmassa av människor som håller i halsdukar med olika tryck och 

motiv. Många av dessa människor har armarna i luften. Det är två stora tygstycken som sitter 

fast i stänger som ramar in bilden vilket kan ses som flaggor eller fanor. Halsdukarna, 

människorna, fanorna och kroppsspråket med händer i luften konnoterar supportrar. Det är i 

sin tur färgerna som definierar vilken typ av fans det faktiskt är, dock inte vilken typ av idrott 

de tillhör. Den stora folkmassan tillsammans med kroppspositionerna de har konnoterar 

gemenskap och tillhörighet till klubben. Bilden och texten har en avbytesrelation till största 
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del då texten bidrar med ny information än vad bilden kan ge på egen hand. Om bilden hade 

funnits utan text hade detta kunnat förknippas med exempelvis en matchvinst eller 

supportervåld osv. Det finns dock en slags förankringsrelation också då bildtexten pekar på att 

publiken i bilden är viktig i sammanhanget.  

Syntagm, paradigm samt interaktion och attityder i bilder 

De paradigmatiska valen de gör i denna bild är avgörande för den syntagm eller meddelande 

som blir. Ur paradigmet ”fans” har de valt en publik med djurgårdsmössor, 

djurgårdshalsdukar och fanor med djurgårdsfärger. Dessa val kommer att bli avgörande för att 

syntagmen blir Djurgårdsfans och inte AIKfans eller liknande. Ett annat urval som gjorts ur 

paradigmet fans är att de som är framträdande på bilden är männen vilket i sin tur leder till att 

syntagmen Djurgårdsfans representeras av mestadels män. Bilden är tagen i ett underifrån-

perspektiv vilket ger makten åt de avbildade som i detta fall är fansen. Det är svårt att avgöra 

om bilden är tagen från ett sidoperspektiv eller rakt framifrån och därför måste jag göra en 

tolkning. Min tolkning är att den är tagen framifrån och detta innebär att betraktaren upplever 

engagemang med det avbildade. 

Bild 6 

 

 

 

 

 

 

 

Retorisk analys av texten 

Då denna bild både har text i bilden samt på sidan om kommer analysen av texten att innefatta 

båda dessa. 1) Det AIK Hockeys organisation som är avsändare, då de står som representanter 

för kontot. 2) Mottagarna är dels alla som har ett Instagramkonto, men framförallt AIK-fansen 

som följer kontot. Steg 1 och 2 i retoriska analysen kommer att vara densamma på alla bilder 

därför kommer analysen att ske från steg 3 och framåt i resterande bildanalyser. 3) Budskapet 

här är att uttrycka självsäkerhet och stolthet över en vinst. 4) Exakt tid är svårt att utläsa då 
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detta inte står, men kontexten är efter en vinst på hemmaplan (Hovet, som står i texten på 

bilden). Denna bild får alltså en förankring till en plats samt en vag tidsbeskrivning, vilket 

leder till att den får en kortare livslängd. 5) All text som uttrycks på själva bilden är 

faktabaserat och hör därför ihop med logos. Även texten som lyder ”seriens bästa hemmalag” 

baseras på fakta då jag som mottagare litar på att texten är trovärdig vilket förknippas med 

ethos. Ordvalet ”bästa” kan, beroende på vem som är mottagaren, skapa positiva känslor hos 

denne vilket kan innebära att det finns en liten del pathos i texten också, men ytterst lite.  

Denotation, konnotation samt förankring och avbyte   

Bortsett från bildtexten på bilden ser jag med den förförståelse jag har, fem killar i svart och 

gul hockeyutrustning med klubborna i luften. De står på en is och är vända mot människor där 

några har tröjor med AIK loggan på. Dessa befinner sig bakom ett genomskinligt glas där det 

finns stolar som några sitter på och några står upp. De fem killarna i svart och gul utrustning 

konnoterar att de spelar ishockey i AIK. Människorna som är bakom det genomskinliga glaset 

som både står och sitter, där någon/några har tröja med AIK logga på konnoterar fans. Själva 

aktionen där spelarna är vända mot fansen med klubborna i luften konnoterar en avtackning 

och hyllning av dem. Det konnoterar även vinst, då laget alltid tackar publiken med att höja 

klubborna vid en vinst. Bilden och bildtexterna har på samma sätt som i Djurgårdsbilden en 

avbytesrelation. All text bidrar med ny information till bilden, exempelvis texten ”över 4000 

på plats igen” är ingenting som bilden talar om på egen hand utan det är information som 

texten endast kan bidra med. På samma sätt som i Djurgårdens bild finns ändå en typ av 

förankringsrelation då bildtexten ändå pekar på publiken i bilden som viktig. Målgörarna som 

finns i bildtexten är inte heller någonting som bilden talar om själv.  

Paradigm, syntagm samt interaktion och attityder i bilder 

I paradigmet ishockeyspelare är urvalet de fem spelare med klubborna i luften är avgörande 

för att meddelandet/syntagmen resulterar i vinst. Hade urvalet ändrats så att klubborna var 

nere kan syntagmet ändrats direkt och vinst kunde istället vara förlust. Ur paradigmet lokal 

har de valt arenan vilket också bidrar till syntagmen då detta förknippas med match. Urvalet 

arena samt klubborna i luften bidrar tillsammans till vinstsyntagmen. Bilden är fotograferad 

rakt bakifrån spelarna vilket gör att publiken hamnar i ett underifrån-perspektiv. Denna bild är 

mycket svår att analysera med dessa perspektiv då det inte finns några korrekta svar. Min 

tolkning är att det råder en maktbalans mellan spelare och betraktaren medan publiken innehar 
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makten gentemot betraktaren. Då bilden visar spelarnas ryggar innebär det att inget 

engagemang mellan betraktare och spelare finns.   

Bild 7 

 

 

 

 

 

 

Retorisk analys av texten 

3) Texten innehåller olika budskap i denna bild och ena är att upplysa om att de har vunnit 

matchen och även att det var mycket publik. Det andra är att köpa biljetter till flera matcher 

som kommer framöver. 4) Denna text är skriven till bilden i samband med vinsten mot 

Skellefteå och platsen är Hovet, vilket också gör att bilden blir anknuten till denna kontext. 5) 

De övertygar genom användandet av logos då resultat och poäng meddelas, även att det var 

fullsatt med publik på Hovet är kopplat till fakta men också till sändarens ethos som gör att 

informationen verkar trovärdig. Frasen ”tre sköna poäng” kan väcka positiva känslor (pathos) 

hos de som läser texten beroende på om man sympatiserar med laget eller inte.  

Denotation, konnotation samt förankring och avbyte 

Bilden består av många element som i sin tur bidrar till många konnotationer. Det är spelare 

med skridskor och hockeyutrustning som består av skydd, hjälmar och klubbor på isen. Några 

av dessa spelare har klubborna i luften. De har tröjor över skydden som är övervägande blåa, 

röda och gula. Detta konnoterar hockeyspelare och de står vända mot en massa människor 

som står på en slags lutning, med händerna i luften. Det finns två skyltar i publiken som det 

står Pepsi på ena och en logga som det står DIF på andra. Hela bilden speglar konnotationen: 

vinst, som bilden vill förmedla. Tidigare i denna uppsats nämns att ishockeyspelare endast 

lyfter klubborna mot publiken vid en vinst samt att publiken oftast endast står upp vid denna 

händelse och därför konnoterar bilden denna känsla här med. Publiken som klappar samt står 

upp konnoterar glädje samt nöjdhet. Mängden publik konnoterar gemenskap samt stolthet då 

så många är där. Texten och bilden har i denna bild både en avbytes- samt förankringsrelation 

då exempelvis orden ”fullsatt hovet”, pekar på att publiken i bilden är viktig men det är 
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samtidigt ny information. De passar även på att uppmana publiken att köpa biljetter till 

uppkommande matcher vilket adderar mening till bilden. Texten som säger ”seger” pekar på 

att klubborna som spelarna har i luften är viktiga för meningen i bilden.  

Paradigm, syntagm samt interaktion och attityder i bilder   

Syntagmen eller budskapet i bilden är vinst. Alla olika val i bilden som tillhör paradigmet 

ishockeymatch, exempelvis att publiken står upp, klappar och spelarna som höjer klubborna 

mot publiken är specifika urval som är avgörande för syntagmen. Hade spelarna däremot inte 

hållit upp klubborna utan rört sig mer utåt på isen hade det kunnat få en annan betydelse och 

vinstkänslan inte varit lika stor. Om publiken inte hade klappat och suttit ned istället för att stå 

upp skulle bilden lika gärna kunna innebära förlust och att spelarna tackar för stödet av 

publiken. Ur paradigmet lokal har de valt arena vilket bidrar till syntagmet vinst eftersom att 

arenan förknippas med match. Lika som i analysen av AIKs bild, råder en maktbalans mellan 

spelare och betraktaren då bilden är fotad i nivå med spelare, medan publiken innehar makten 

gentemot betraktaren eftersom att de hamnar i ett slags grodperspektiv. Publiken hamnar i ett 

framifrån-perspektiv i bilden medan spelarna hamnar i ett bakifrån-perspektiv. Detta gör att 

det finns en hög grad av engagemang mellan publik och betraktare men däremot blir attityden 

i bilden exkluderande mellan betraktare och spelare. 

Bild 8 

 

 

 

 

 

 

Retorisk analys av texten 

3) Textens syfte här är mycket tydlig och det är att man vill nå ut med budskapet om att de har 

vunnit matchen och även vem som har gjort många mål. Det finns även en underliggande 

betydelse här och det är att stärka bilden av AIK Hockey. Mina erfarenheter och förförståelse 

om AIK Hockey är att förra säsongen gick dåligt och att man höll på att åka ner i division 1. 

Detta gör att jag kopplar texten till att de vill skapa en bättre bild av AIK utåt samt även skapa 

en relation mellan spelare och den tänkta mottagaren. 4) Denna text är bunden till just 
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matchen AIK-Vita Hästen och det gör att bilden blir förankrad till den händelsen också. Detta 

gör att bilden och texten har störst betydelse till de angränsande dagarna man postade den på 

Instagram eftersom att Vigsö (2010) beskriver att ju mer en text är förankrad i tid och plats, 

desto kortare livslängd har den. 5) I bildtexten finns inga typiska värdeladdade ord som skulle 

väcka känslor hos mottagaren vilket leder mig in på att detta budskap ska övertyga genom 

logos, då man får information om antal mål samt vem en av målgörarna var. Det är ett ganska 

behärskat framförande och kommunikationen är tydlig och saklig. Det är svårt att säga om 

mottagarna har förtroende för organisationen innan de tittar på denna bild då förra säsongen 

var så pass instabil organisatoriskt sett. Det finns tecken som tyder på att de vill öka sitt ethos, 

genom att framhäva denna seger på Instagram. 

Denotation, konnotation samt förankring och avbyte 

Det som syns på bilden är väggar som är svarta och vita, samt två grön/vita 

nödutgångsskyltar. En väggdekor med AIK loggan samt en text, är också framträdande på 

bilden. Sedan finns det en person, med ryggen mot kameran, vänd mot AIK märket. Spelaren 

har svart, gul och vit hockeyutrustning och nummer 91 syns på ryggtavlan samt AIK står i 

nacken på tröjan. Armarna är inte längs sidorna utan det enda som syns är armbågarna. Då 

denna bild ska symbolisera en vinst, letar jag efter konnotationer i bilden som kan styrka den 

symbolen. Bilden konnoterar en slags tillhörighet med färgerna, positionen på spelaren samt 

märket på väggen. I övrigt finns inga konnotationer i bilden som leder mig in på en 

vinstkänsla. Positionen som spelaren har pekar snarare på att personen är på väg ut i 

omklädningsrummet eller ut på isen. Bilden i sig, skapar alltså inte en förståelse om att den är 

tagen just under denna match men i och med att texten talar om detta så skapas en 

avbytesrelation mellan bild och text då den adderar ny information. Texten som säger 

”Tvåmålsskytten Malte Strömvall efter..” har en viktig funktion i detta sammanhang då den 

förankrar betydelse till vem spelaren på bilden är samt hur många mål han har gjort. 

Bildtexten som beskriver vinsten pekar på att känslorna som bilden ska utstråla är glädje, även 

fast bilden i sig inte uttrycker denna känsla.  

Paradigm, syntagm samt interaktion och attityder i bilder 

Den självklara syntagmen är som i Djurgårdens bild att lyfta fram att de har vunnit matchen 

men urvalen som gjorts ur de olika paradigmen gör att syntagmen kan vara en helt annan. Ett 

urval som gjorts ur paradigmet hockeyspelare är att fotografera spelaren bakifrån. Hade de 

valt att ta bilden framifrån hade personen kunnat uttrycka mer glädje som i sin tur bidrar till 
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den självklara syntagmen. Ett annat urval ur paradigmet kropp, är positionen på armarna. 

Hade armarna varit i luften kunde detta också bidragit till syntagmen på ett mer givande sätt. 

Ur paradigmet lokal har man valt en korridor när man lika gärna kunde valt arenan som lokal 

som kanske hade passat bättre till syntagmen. De paradigmatiska val som görs i bilden leder 

till att syntagmen kan vara förlust eller periodpaus i hockeymatchen. Bilden är fotograferad i 

ett så kallat öga-mot-öga perspektiv då mottagaren och den avbildade befinner sig i samma 

höjd. Detta skapar en maktbalans mellan dem båda. Som beskrivits tidigare är den även 

fotograferad bakifrån vilket gör att bildens attityd blir utelämnande och ingen relation mellan 

betraktare och den avbildade skapas.  

7 Avslutande diskussion 

7.1 Resultatdiskussion  

Resultatet som presenterats ovan kommer nu att ställas i förhållande till det teoretiska 

ramverk som uppsatsen utgår från. Både AIK och DIF försöker skapa en sammanhållande 

atmosfär på hemsidorna genom att skapa avstånd från andra klubbar och idrotter. Detta sker 

genom bland annat klubbens färger och symboler som klubbmärke. Dessa element är mycket 

viktiga i upprätthållandet av organisationskulturer. Båda lagen är flitiga i profilerandet av 

klubbmärken samt färger för att skapa en gemensam relation till sina följare. AIK lyfter även 

fram en gammal ”AIK-hjälte” en bit ned på förstasidan vilket också ska vara positivt för 

organisationskulturen då man lyfter fram delen om att organisationskultur är någonting som är 

historiskt bestämt. Kommunikation mot publiker enligt Larsson (2010) är viktig för att skapa 

samt upprätthålla den sociala struktur som är organisationen. Den fungerar alltså inte bara 

som en sändare av kommunikation.  

Båda lagens hemsidor domineras av ett transmissionsperspektiv på kommunikation, eftersom 

att det inte finns mycket utrymme för mottagaren att vara medskapare av information. På 

Djurgårdens hemsida finns dock möjlighet till att delta i twitterflödet som finns på deras 

förstasida. Detta kan man kalla för ett försökt till ett mer rituellt perspektiv på kommunikation 

då privatpersoner kan bidra med information till organisationens hemsida. På AIKs förstasida 

finns inga möjligheter att ge feedback och det är envägskommunikation som dominerar. De 

sänder ut information som de förväntar sig att mottagaren ska läsa och förstå budskapet som 

sändaren ämnar till.  
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AIKs förstasida har många likheter med Grunig och Hunts informationsmodell. 

Individanpassning samt utvärdering är inte högt prioriterat. Detta kan leda till att materialet på 

förstasidan har svårt att nå ut till målgruppen och kan i sin tur leda till svaga effekter. DIF har 

också likheter med informationsmodellen, men twitterflödet gör att det finns drag åt 

asymmetriska tvåvägsmodellen, eftersom att det ger plats till åsiktsyttranden. Som Büler och 

Nufer (2013) tar upp, är livstidsvärde och långsiktiga relationer naturligt inom denna 

idrottsvärld och ser tvåvägskommunikation som en idealmodell eftersom att det är framtaget 

för relationsbyggande mellan kund och sportorganisation. Detta betyder dock inte att det går 

att ha en tvåvägskommunikation eller symmetrisk tvåvägskommunikation som det också 

kallas, i alla kontexter och mediekanaler. Hemsidan skulle inte fungera på ett optimalt sätt om 

en tvåvägskommunikation skulle dominera, däremot kan denna fungera bättre på Instagram 

som är anpassat för att publiken ska kunna kommentera och ge feedback på ett effektivt sätt. 

Det gäller att anpassa kommunikationsmodellerna efter den kontext som råder som 

Falkheimer och Heide (2014) betonar.  

En skillnad som upptäcktes mellan lagens framsidor på hemsidorna är hur de inbjuder till 

interaktion. DIF ger fler möjligheter till läsarna att bli en del av deras gemenskap på olika sätt 

genom deras förstasida. De har bland annat hyperlänkar till sociala medier, att bli medlem, 

köpa biljetter samt till deras webshop. Läsarna kan även skriva upp sig för att få deras 

nyhetsbrev direkt på hemsidans framsida. Dessa länkar finns också ganska högt upp på 

hemsidan vilket gör att det anses som given information enligt Björkvall (2012). Detta kan 

sammankopplas med tillförandestrategier där DIF gör det enkelt för mottagaren att finna 

lagrad information utan att få personlig hjälp. På AIKs hemsida måste mottagaren leta fram 

flikarna som sedan innehåller medlemskap och webshop. Nyhetsbrev är ingenting AIKs 

hemsida erbjuder. Nackdelen med AIKs variant av lagrad information är att det kan bli 

svårare för mottagare att hitta till exempelvis medlemskap eller webshop och därför kan det 

leda till att mottagare inte orkar leta och helt enkelt struntar i det eller att de ringer kundtjänst, 

vilket i långa loppet kan bli kostsamt för AIK som organisation. Det är alltså viktigt för 

klubbar att ha enkla lättorienterade hemsidor där den viktigaste informationen är visuellt 

framskjutet. På så sätt kan vem som helst, supporter eller inte, hitta vad de söker efter utan att 

ta hjälp av organisationen på ett kostsamt sätt. 

I analysen av Instagrambilderna användes två teman, första var att bilden skulle innehålla 

publik i någon form och den andra skulle innehålla vinstkänsla i bild eller text. Eriksson 
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(2002) beskriver organisationskultur med människor, grupper, relationer, föreställningar och 

känslor i fokus. De två första bilderna där publiken var del i innehållet finns alla dessa med 

till olika stora delar. Materiella ting som syns på Djurgårdens bild är halsdukar i deras färger 

samt flaggor. I AIKs bild är hockeyutrusningen i deras färger som är det framträdande 

materialet. I båda bilderna finns det gemensamma relationer som bidrar till upprätthållandet 

av organisationskulturen. Den gemensamma relationen mellan fansen är det mest 

framträdande i Djurgårdens bild medan den gemensamma relationen mellan spelare samt fans 

är i fokus på AIKs bild. Ritualen att publiken står tillsammans stärker också 

organisationskulturen. Även riten att spelarna tackar publiken är en återkommande rit som är 

viktig för organisationskulturen. Alla Instagrambilder som analyseras är publicerade från 

specifika händelser eller initiativ som bidrar till organisationskulturerna. AIKs bilder är 

publicerade i samband med vinster vilket är positivt för klubben. DIFs bilder är initiativ till att 

sälja biljetter till matcherna samtidigt som de också hänvisar till specifika händelser som en 

vunnen match. Att använda ett språk som exempelvis ”tre sköna poäng” är en typisk 

idrottsjargong som symboliserar en vunnen match. Detta har Djurgården med som bildtext till 

en av bilderna som i sin tur leder till en ökad organisationskultur.  

Vinst skulle vara den framträdande känslan i de andra två Instagrambilderna och i 

Djurgårdens bild skapas gemenskapen mellan fans och spelare. I AIKs bild däremot är en 

ensam person i fokus och där skapas gemenskapen mellan spelaren och klubbmärket. I båda 

bilderna är klubbarnas symboler närvarande vilket bidrar till organisationskulturen. Som i 

AIKs förra bild är ritualen i Djurgårdens bild att spelarna tackar fansen efter matchen. I AIKs 

bild är det svårt att finna en ritual eller gemensam aktivitet som det även kallas enligt Larsson 

(2001). Syftet med PR är att AIK framvisar organisationen på ett så fördelaktigt sätt som 

möjligt för att skapa sig legitimitet. Det är alltså viktigt att ta hänsyn till hur framförandet av 

organisationen i olika kanaler går till. 

Gemensamt med alla fyra bilder från lagen är att de använder sig av samma 

kommunikationstradition. De (sändarna) transporterar information genom Instagram till 

mottagarna som förväntas förstå informationen utan problem. Dessa fyra bilder som 

analyseras ställer inga frågor till publiken, däremot kan vem som helst kommentera på 

bilderna ändå. AIKs båda bilder sänder mycket information och riktar sig mot fansen vilket 

stämmer in en del på Grunig och Hunts informationsmodell. Det kan också finnas en variant 

av publicitetsmodellen då syftet med budskapen de sänder ut ofta är att stärka bilden av AIK, 
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vilket är synonymt med denna modell. Publicitetsmodellen ämnar också till att skapa 

uppmärksamhet vilket bildtexten ”seriens bästa hemmalag” gör. DIF använder också 

informationsspridning till stor del men uppmanar också att köpa biljetter till matcherna i båda 

bilderna. Detta kan användas som en slags feedback, ifall mottagarna faktiskt köper biljetter 

eller inte efter denna övertalning. Feedback är framträdande i den asymmetriska 

tvåvägsmodellen för PR.  

När organisationer vill stärka sin legitimitet börjar det handla om retorik och inom 

sportvärlden är det alltid viktigt att ha en stark legitimitet gentemot sina publiker. Det är också 

viktigt att publikerna kan identifiera sig med det klubben står för vilket leder mig fram till 

strategierna som togs upp i retorikteorikapitlet: 

1) Inga specifika ordval i bilderna eller andra utmärkningar som gör att organisationen skulle 

lyfta fram de gemensamma värderingarna mellan supporter och klubb. 2) Skapandet av 

fiender är inte framträdande i några av de fyra bilderna. I en av AIKs bilder skriver man 

”seriens bästa hemmalag” vilket gör att man vill jämföra sig med andra lag som i sin tur kan 

betyda att man skapar sig fiender. Även de två bilder som handlar om vinster betonar i 

texterna att man då är bättre än de laget som spelades mot vilket också i sin tur kan leda till att 

man skapar fiender. 3) ”Vi” är ett tilltalsord som kan peka på gemensamma intressen mellan 

sändare samt mottagare. Den enda bilden som använder VI i texten som hör till bilden och är 

skriven av sändaren är Djurgårdens publikbild där de framhåller att ”vi säljer mycket biljetter” 

vilket kan leda till att mottagarna känner gemenskap till organisationen. I den åttonde bilden 

från AIK finns en text med i själva bilden i form av en väggdekor där det står ”tillsammans är 

vi AIK”. Detta kan självklart öka identifikationen men skulle också kunna användas mer i 

bilderna. 4) Gemensamma symboler som färger och klubbmärke är framträdande i varje bild 

och är mycket viktigt i publikens identifikation med lagen.      

Ett antagande var inledningsvis att finna stora skillnader i AIKs och DIFs kommunikation till 

publiker då Djurgården bevisligen har mer publik på sina hemmamatcher. Även om det har 

funnits skillnader i resultatet så finns det också mycket likheter mellan klubbarna vilket 

understryker att denna uppsats inte sitter med alla svaren till en bra publikrelation. Det krävs 

alltså mer forskning inom detta område för att få en klarare bild av publikproblemet.         

7.2 Åtgärdsförslag 

Tänkbara åtgärder som AIK Hockey kan ta med sig i denna jämförande analys med 

Djurgården Hockey är att se över hur hemsidan möjliggör interaktion med publik samt även 
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möjligheten att via hemsidan snabbt ta sig till deras sociala medier. För att publiken ska känna 

mer identifikation till klubben kan användandet av VI i kommunikationen förbättras. Jag kan 

inte uttala mig om hur AIK använder ”vi” i andra bilder och sammanhang men det är bra att 

ha i åtanke att gemenskapen mellan organisation och publik kan öka. Detta kan i sin tur ge 

resultat på publiksituationen då det är extremt viktigt för en sportorganisation att ha en bra 

relation med publiker för att de ska komma på matcher eller över huvud taget engagera sig i 

klubben. En annan åtgärd som både skulle stärka identifikationen mellan klubb och supporter 

samt organisationskulturen är att i bilderna lyfta fram de värderingar som klubben har.  

Büler och Nufer (2013) beskriver vikten av att sportorganisationer använder 

tvåvägskommunikation för att främja relationsbyggande mellan klubb och publik genom 

exempelvis feedbackmöjligheter. På så sätt skapas en dialog mellan klubb och publik som 

fungerar bättre än envägskommunikation eftersom att publik och fans har ett naturligt 

långsiktigt engagemang inom en klubb. Detta är någonting som alla klubbar kan ta efter och 

även anpassa sin kommunikation efter vad de vill förmedla. På Instagram och sociala medier i 

allmänhet finns stora möjligheter till dialogisk kommunikation genom att sändaren ställer 

frågor till följarna exempelvis. Hemsidan behöver däremot hållas mer som en 

envägskommunikation med några få inslag av dialog i form av ett twitterflöde exempelvis.  

Ritualen att gå på match är någonting som tillhör organisationskulturen och den har AIK 

tappat lite. Det kan därför vara viktigt att försöka främja åskådarkulturen genom 

mediekanalerna. Detta kan ske genom att lyfta fram publiken mer i bilder på Instagram som 

en av Djurgårdens bilder gör. I analysen av AIKs bilder blev en slutsats att bilderna i vissa fall 

hade svårt att förmedla likvärdiga känslor som bildtexten gjorde, vilket är viktigt i 

multimodala texter (Vigsö, 2010). I DIFs bilder upplevdes text och bild samspela mer och 

denna åtgärd kan AIK överväga för att öka trovärdigheten i kommunikationen som Kjeldsen 

(2006) menar är viktigt. Ur vilka perspektiv bilderna är fotograferade är också viktigt att ha i 

åtanke. Djurgårdens bild på fansen (Bild 5) är i ett underifrån-perspektiv vilket ger all makt 

till fansen och gör att åskådaren ska se upp till dem. Detta är ett exempel på att kameravinkeln 

är viktig i sammanhanget, då betydelsen hade blivit helt annorlunda om kameravinkeln hade 

varit ovanifrån. Fotografiets kameravinkel kan alltså förstärka känslan i bilden om den 

används på rätt sätt.  

För att skapa mer tryck kring biljetter till matcher kan man exempelvis lyfta in och skjuta 

fram en publikbarometer som Djurgården har på sin hemsida. Som det ser ut nu har AIK 
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skjutit fram hyperlänken som hänvisar till att man kan ladda hem matcher via CMORE mer än 

länken att köpa biljetter för att se matcher på plats vilket kan leda till att publiken hellre sitter 

hemma och tittar på matcherna. Detta skulle Peterson (2002) anse vara konsekvens av 

kommersialiseringen då det är viktigt för klubbarna att dra in pengar på sponsoravtal osv. 

Problematiken som kan uppstå om fler väljer att titta på matcherna hemma är att denna publik 

också försvinner tillslut, då det inte är spännande att streama matcherna via CMORE när det 

är tomt på läktarna. Detta kan försöka åtgärdas genom att förminska CMORE länken och 

förstora länkarna till biljettköpen samt även lyfta fram ishockeykänslan. Som skrevs tidigare 

kan detta göras genom att lyfta fram publiken mer i bilder och även beskriva mer i text vad 

publiken går miste om på arenan. Djurgården lyfter fram att de finns på sociala medier väldigt 

högt upp på hemsidan vilket kan vara en anledning till att de har fler följare än AIK Hockey 

på Instagram och detta är en åtgärd som AIK kan använda, istället för att ha den 

informationen långt ned på hemsidan. Dessa åtgärder är rekommendationer som flera klubbar 

och föreningar utöver AIK kan ta del av då det alltid går att bli bättre på att kommunicera 

budskap.  

7.3 Slutord 

Den tidigare forskning som tas upp tidigt i denna uppsats stödjer många av de resultat jag har 

kommit fram till i denna uppsats. To och Tojkanders (2011) nämner att kommunikation 

ständigt utvecklas vilket stödjer slutsatserna i denna uppsats då det är viktigt att hela tiden 

utvärdera och åtgärda den problematik som kan finnas i kommunikationen för att inte 

relationen mellan klubb och publik kommer till skada.  

I uppsatsen av Danielsson och Lundberg (2010) kommer de fram till att många klubbar anser 

att deras officiella hemsida är den enda kanalen som behövs i tillgodoseendet av supportrarnas 

behov. I denna uppsats kan man se att Djurgården har tydliga länkar till deras Instagramkonto 

på hemsidan vilket inte AIK har lika tydligt. Detta visar sig tydligt i antalet följare lagen har 

på Instagram, då DIF har betydligt fler än AIK. Danielsson och Lundberg (2010) menar att 

klubbarna går miste om trafik till den egna hemsidan om man inte satsar på de sociala 

medierna också. Trafiken till lagens egna hemsidor har jag inga resultat på men det verkar 

hjälpa att skjuta fram länkarna till sociala medier för att skapa trafik till dem. Slutligen i deras 

uppsats skriver de att AIK fotboll bör satsa mer på att öka kunskapen kring sociala medier för 

att i sin tur stärka relationen till supportrarna. För att knyta ihop denna uppsats menar jag att 

det finns många åtgärder att ta del av för att förbättra AIK Hockeys kommunikationskvalité. 
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Genom att ständigt öka kunskapen om bland annat sociala medier och hela tiden sträva mot 

att utveckla samt stärka relationen till publiken finns det stora möjligheter att på lång sikt 

arbeta med att höja publiksnittet till matcherna. 

7.3.1 Vidare forskning 

Under tiden som denna uppsats tagit form, har en del tankar om vidare forskning uppstått. Då 

denna uppsats inte kan ge konkreta lösningar till publiksituationen hade det varit intressant för 

vidare forskning att studera detta genom både kvalitativa intervjuer med organisationen samt 

tala med den publik som går på matcherna för att få deras syn på problemet. Detta tror jag kan 

ge en annan vinkel på situationen medan studien jag har genomfört handlar om hur AIK 

kommunicerar till publiker genom hemsida samt Instagram och ifall det finns möjlighet till 

förbättring. Det hade även varit spännande att undersöka internationella skillnader på 

kommunikativa handlingar, kanske genom en jämförande analys mellan ligor såsom SHL och 

NHL för att se hur skillnader och likheter ser ut. Det finns mycket utrymme att utöka denna 

typ av uppsatsämne och det vore väldigt givande om det forskades vidare om detta.  
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